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1. Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte del contracte és l’adquisició, per part de la Universitat Pompeu Fabra, de nous
entorns d’emmagatzematge, un conjunt de servidors de supercomputació i la seva
electrònica de xarxa associada per al Departament de les Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions (en endavant DTIC), en el context del pla estratègic atorgat en el marc del
Programa d’Excel·lència Maria de Maeztu.
En concret, per a fer front als reptes tecnològics que el programa Maria de Maeztu (en
endavant, MdM) representa per al Departament es planteja l’adquisició de:
-

-

-

Un nou entorn d’emmagatzematge de tipus NAS (Network-Attached Storage, o
emmagatzematge en xarxa a nivell de fitxers) que substitueixi al que el Departament
ja té actualment, i que està tecnològica i funcionalment obsolet, i
Un sistema d’emmagatzematge de tipus SAN (Storage-Attached Network. o
emmagatzematge en xarxa a nivell de bloc).
Addicionalment cal adquirir servidors de dades i de supercomputació per
incrementar el potencial de càlcul de l’entorn de supercomputació del qual disposa
actualment el DTIC.
Caldrà adquirir també tota l’electrònica de xarxa necessària per al bon
funcionament de la nova infraestructura adquirida.

L’adquisició del nou equipament es desglossa en DOS LOTS, sense cap element tècnic en
comú -poden considerar-se dos plecs tecnològicament separats-, permetent d’aquesta
manera als licitadors presentar-se només al “Lot 1”, al “Lot 2” o a ambdós conjuntament.
-

Lot 1: Adquisició d’un entorn d’emmagatzematge NAS (per fitxers) i electrònica
necessària per dur-ho a terme, si s’escau.
Aquest primer bloc engloba les tecnologies de ‘fitxer’; és a dir: el seu element tecnològic
diferenciador és el model NAS a la hora de servir les dades, ja sigui a estacions de
treball, entorns de desenvolupament o servidors físics o virtuals.
-

Lot 2: Adquisició d’un entorn d’emmagatzematge SAN (per blocs), servidors de
supercomputació i servidors i electrònica necessaris per dur-ho a terme.
Aquest segon bloc engloba les tecnologies de ‘filesystem paral·lel’; és a dir: el seu
element tecnològic diferenciador és el model de sistema de fitxers paral·lel, la seva
metodologia de treball i els elements comuns que cal dissenyar, configurar i equipar
convenientment per tal que aquest operi de forma consistent, coordinada i eficient.

2. Justificació de la necessitat
El DTIC ja disposa d’un entorn de càlcul i emmagatzematge, però els reptes científics
derivats dels projectes alineats amb MdM, la incorporació de nous grups de recerca al
Departament i la irrupció de noves tecnologies i mètodes de càlcul i les seves demandes
computacionals -com ara Big Data, Deep Learning, o les anàlisis no lineals- impliquen
necessàriament augmentar les capacitats de la infraestructura informàtica per a aquests
projectes fent-la, alhora, més flexible, escalable, ràpida i eficient.
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3. Descripció de l’equipament existent
La infraestructura informàtica actual de suport a la recerca del DTIC està composada per un
clúster de virtualització, un clúster de càlcul HPC (nodes de supercomputació), un Core
d’emmagatzematge NAS i l’electrònica necessària associada. Aquesta infraestructura
segueix l’esquema lògic següent:

No és objecte d’aquest concurs realitzar cap operació sobre el clúster de virtualització.

3.1. Nucli d’emmagatzematge NAS
El DTIC disposa d’una cabina d’emmagatzematge NetApp FAS3140-R5, adquirida a mitjans
de 2010, amb les següents safates i característiques:
-

Memòria instal·lada: 4GB RAM
CPU: 2 x Intel Xeon 2.2 GHz
Sistema Operatiu: Data OnTap 8.1.3, operant en 7-Mode.
Connectivitat:
• 4 ports 10Gbit ethernet SFP+
• 2 ports 1Gbit ethernet RJ45
2
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-

Controladores:
• Controller1, gestiona els discs SATA
• Controller2, gestiona els discs SAS

-

Safates de disc:
•
•
•
•
•

4xDS4243 amb 84 discs de 2Tb SATA
1xDS4243 amb 24 discs de 1Tb SATA
1xDS4246 amb 12 discs de 4 Tb SATA
1xDS4243 amb 24 discs 300Gb SAS
Interconnexió de les safates de disc en doble anell SAS a 3Gbps

Aquest nucli d’emmagatzemament NAS ofereix funcionalitats de servidor de fitxers a
diferents entorns:
-

Datastores per a màquines virtuals en entorn VMware sota NFS
Volums per a emmagatzematge extra per a màquines virtuals, sota NFS
Espai de disc en xarxa per a les estacions de treball dels usuaris (Windows, Linux i
Mac), sota CIFS

La cabina d’emmagatzematge està integrada en un domini de Directori Actiu (CCP) en
mode Windows 2003 server.
El total de volums oferts, la seva mida i la seva descripció es llisten a la taula següent:
Volum

Espai
actual
(TB)

File
System

Traspassa Descripció
r al nou
entorn?

datastore

12

NFS

✓Espai VMFS per a Màquines Virtuals

shareccp

18

CIFS

✓Punts de muntatge (Shares)

homeccp

9

CIFS

✓Homes d’usuaris d’Active Directory

owncloud

0,5

NFS

✓Espai owncloud

vol_mtg_freesoun
d

5

NFS

✓Espai
per
(FreeSound)

vmdata

10

NFS

⤬ Espai entregat via NFS a màquines
virtuals

vol_dtcl

1,5

NFS

⤬ Volum específic per a projectes del
Departament de Traducció i Ciències del
Llenguatge

projectes

especials
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vol_hpc_snapmirr
or

16

NFS

⤬ Volum muntat pel clúster HPC

vol_mtg_projects

45

NFS

⤬ Volum específic per a projectes del Grup
de Tecnologia Musical, dins del DTIC

vol_physense

30

NFS

⤬ Volum específic per a projectes del clúster
de grups de recerca BIO (Physense,
Simbiosys, NTSA) dins del DTIC.

vol_wrg

2

NFS

⤬ Volum específic per a projectes del grup
de recerca en web (WRG), dins del DTIC

És objecte d’aquest concurs reemplaçar aquest nucli d’emmagatzematge, tal i com es
descriu a l’apartat ‘Lot 1’.

3.2. Clúster HPC
El clúster d’altes prestacions del DTIC està composat per diversos nodes de càlcul, de
diferents generacions, un espai d’emmagatzematge dedicat (entregat via NFS) sobre la
cabina d’emmagatzematge NetApp i l’electrònica intermèdia necessària per interconnectar
tots els components.

3.2.1. Nodes de càlcul:
La infraestructura de càlcul del clúster HPC del DTIC consta dels següents nodes amb les
característiques tècniques indicades:
-

11 nodes Supermicro de 4U:
•
•
•
•

4 CPUs AMD Opteron AbuDhabi 6347 de 16 nuclis i 2.6GHz
256 GB RAM per node
4 ports d’1Gbit ethernet RJ45 integrats en la placa base
Quatre d’aquests nodes estan equipats amb targes Nvidia K40 (3 nodes) i
Nvidia Tesla (1 node)
• Un disc SSD de 256GB com a disc d’scratch local

-

1 node Dell PowerEdge R430
• 2 CPUs Intel Xeon 2530 de 8 nuclis i 2.4 GHz
• 64 GB RAM
• 4 ports d’1Gbit ethernet RJ45 integrats en la placa base

-

1 servidor SuperMicro de 2U:
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•
•
•
•

2 CPUs AMD Opteron AbuDhabi 6347 de 16 nuclis i 2.6GHz
64 GB RAM
4 ports d’1Gbit ethernet RJ45 integrats en la placa base
Tres discs SAS 500GB com a storage local

És objecte d’aquest concurs adquirir nous nodes per augmentar la potència de càlcul actual
del clúster HPC, tal i com es descriu a l’apartat ‘Lot 2’.

3.2.2. Emmagatzematge
Actualment, l’storage se serveix via NAS sota el protocol NFS des de l’emmagatzematge
NetApp FAS3140 .

Volum

Espai actual (GB)

Descripció

vol_hpc_home
s

2000

Directoris personals dels usuaris

vol_hpc_soft

600

Software instal·lat al clúster, visible a tots els
nodes

vol_hpc_sge

100

Volum de gestió de l’scheduler SunGrid Engine

És objecte d’aquest concurs reemplaçar aquest storage NAS per un emmagatzematge tipus
SAN, tal i com es descriu a l’apartat ‘Lot 2’.

3.2.3. Connectivitat
Actualment s’utilitza un commutador NetGear GS752TXS, de 48 ports a 1Gbit amb RJ45 i 2
ports a 10Gbit amb SFP+. Sobre els ports SFP+ es proveeix NFS a través d’una connexió
directa amb l’emmagatzematge NetApp, i sobre la resta de ports es distribueixen les
diferents VLAN que estan desplegades per al clúster.
El Switch de 48 ports GS752TXS té definides 3 VLANS (DATA, MPI i NFS) amb una
connexió de 10G amb la cabina de discos.
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D: Xarxa DATA
M: Xarxa MPI.
N: Xarxa NFS.
C: Connexió 10G amb la cabina de discos.
Existeix un segon switch de baixes prestacions on es connecten les consoles dels servidors
per a l’administració hands-off a través del protocol IPMI.
És també objecte d’aquest concurs reemplaçar l’electrònica de xarxa IP presentada en
aquest apartat per una nova electrònica de baixa latència amb tecnologia Infiniband o
similar, tal i com es descriu a l’apartat ‘Lot 2’, per tant, els licitadors poden tenir en compte
que aquests commutadors poden ésser reaprofitats a conveniència.

3.2.4. Serveis i programari
Actualment, l’operativa del clúster es basa en la suite sNow! sota Debian 7
(http://www.hpcnow.com/index.php/ca/snow) i disposa d’aquests serveis:
-

Node head: Allotja les màquines virtuals de les que consta la suite sNow!, que
consta de diverses màquines virtuals Xen:
• Accés usuaris (login):
o Adreçament i accés públic.
o Client OpenLDAP.
o Client NFS
o Set d’eines gestor de cues (qstat, qsub, qmod, qconf…)
• Desplegament de paquets (deploy).
o Sistema de distribució de paquets, configuracions i instal·lació dels
sistemes operatius remotament i massiu.
o Gestió IPMI
o DHCP server
o Cache de repositoris apt-cacher
• Gestor de cues (sgemaster).
o Sistema de gestió de cues open Grid Scheduler (ge2011.11).
o Gestió i distribució de recursos a nivell d’usuari, grup, departament i
projectes.
o Gestió d’ús dels recursos de maquinari:

Gestió de quotes.

Compatible amb OpenLDAP.

Compatibilitat amb sistemes scripting qsub.
• Passarel·la d’accés a internet (proxy).
o Dimoni: Squid 3
o Compatible amb http i https
6
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• Monitorització de serveis (monitor, ganglia, munin).
o Eina monitorització via web per sistemes de computació d'alt
rendiment, clústers i xarxes com Ganglia.
o Eina de monitorització via web per conèixer en el temps l’estat dels
sistemes com Munin.
o PHPQstat.
o Compatible amb el sistema Nagios / Check_MK (nrpe i mrpe)
• Auditoria d’ús (s-gae).
o Gestió i auditoria d’ús dels recursos del clúster.
o Compatible amb SQL-scripts

-

Nodes de càlcul: ofereixen CPU als usuaris
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compilacions a mida de programari i llibreries.
Accessibilitat a repositoris pel desenvolupament científic Neuro-Debian.
Compatible amb OpenLDAP.
Accés interactiu pels usuaris (qrsh) i processos batch.
Limitació de la gestió de recursos.
Client NFS.
Comunicació VLANS de GESTIÓ, DATA, MPI i IPMI.
Capacitat d’abstracció del sistema mitjançant contenidors tipus lxc.
Quatre d’aquestes màquines ofereixen computació CUDA amb targetes K40
(3) i Tesla (1)

3.3. Backup
La cabina actual NetApp FAS3140, està connectada a una cabina secundària NetApp
FAS2240 situada al campus Ciutadella, i segueix aquest esquema lògic:

7
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El sistema de backup actual (NetApp OnCommand, NetApp Management Console, més els
add-ons per integrar-se amb l’entorn de virtualització) té les següents característiques:
-

Backup físic:
• Volums
• Qtrees

-

Backup virtual (SnapManager for VMware Infrastructure)
•
•
•
•

-

Volums
Qtrees
Datacenter
Maquines virtuals individuals.

Diferents polítiques de retenció, programació, reciclatge i arxivat dels backups.
Permet fer backups de màquines reals o no virtualitzades sota VMware mitjançant
l’agent de OSSV.

No és objecte d’aquest concurs reemplaçar el sistema de backup. No obstant, cal mantenirne la funcionalitat. Per tant, els licitadors poden optar per proposar una alternativa
tecnològica compatible amb el sistema actual o proposar una nou producte. En aquest
darrer cas, el producte proposat ha d’estar inclòs en la oferta, convenientment representat i
quantificat tant a nivell tècnic com econòmic.
8
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4. Descripció de l’equipament a adquirir
L’adquisició del nou equipament es desglossa en DOS LOTS, sense cap element tècnic en
comú -poden considerar-se dos plecs tecnològicament separats-, permetent d’aquesta
manera als licitadors presentar-se només al Lot 1, només al Lot 2 o als dos lots
conjuntament.
-

Lot 1: Adquisició d’un entorn d’emmagatzematge NAS (per fitxers) i electrònica
necessària per dur-ho a terme, si s’escau.
Lot 2: Adquisició d’un entorn d’emmagatzematge SAN (per blocs), servidors de
supercomputació i servidors i electrònica necessaris per dur-ho a terme.

4.1. Lot 1: Emmagatzematge NAS (per fitxers):
Nota: Les especificacions que es detallen en aquest lot de condicions generals i requisits
tècnics no tenen caràcter limitatiu, de manera que qualsevol altre element que l’empresa
licitadora consideri convenient i aporti valor afegit al projecte podrà ser inclòs, especificat i
degudament raonat en la oferta.
El Lot 1 consta de tres seccions separades:
-

Descripció de l’equipament a adquirir
Pla de migració de les dades de l’actual storage al emmagatzematge ofertat
Integració de l’storage ofertat amb el backup existent.

4.1.1. Descripció de l’equipament a adquirir
El sistema d’emmagatzematge NAS (per fitxers) assumirà les tasques d’emmagatzematge
de tipus crític -màquines virtuals i dades d’usuaris- i s’ubicarà a un rack dedicat. Tant
l’emmagatzematge com l’armari rack han de complir amb aquests requisits mínims:

-

Rack:
• Un únic armari de 42U Que compleixi les següents especificacions:
o DIN 41494 parts 1 i 7
o UNE-20539 part 1 i part 2 i IEC 297 part 1 i 2
o EIA 310-D
o Normativa mediambiental RoHS.
• Panells laterals desmuntables.
• Les portes de l'armari, davantera i darrera, comptaran amb els elements
necessaris per garantir l'aïllament i la ventilació de tots els elements de
l’emmagatzematge clúster (portes perforades, ranures)
• Un mínim de 4 unitats PDU de 16 A de tipus IEC 60309 CTAC monofàsic.
Tots els elements de l’emmagatzematge estaran alimentats des d'aquestes
PDUs. Caldrà proporcionar també tots els cables d'alimentació des
d'aquestes PDUs cap als elements de l’storage.
• Estabilitzador de corrent per auto-protegir els elements encabits contra
pujades de tensió.
10
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-

Emmagatzematge:
• L’espai mínim haurà de ser de 60 Tb nets, un cop aplicat el sistema de
fitxers, la protecció de dades mínima exigida, la reserva d’snapshots i, en
general, qualsevol altra factor que pugui impactar en l’espai proveït als
usuaris.
• Per millorar el rendiment del sistema d’arxius, es requereix que com a
mínim es proveeixi 1,2 TB de disc SSD un cop aplicat el sistema de fitxers,
la protecció de dades mínima exigida, la reserva d’snapshots i, en general,
qualsevol altra factor que pugui impactar en l’espai final.
• El sistema d’emmagatzematge ha de poder gestionar discs de tecnologies
diferents en un mateix volum.
• Es requereix que el sistema d’emmagatzematge sigui capaç de posicionar
les dades en una tipologia de discs o altra (auto-tiering) permetent
d’aquesta manera servir de forma més ràpida els fitxers recentment
accedits, que s’hauran posicionat als discs ràpids, i desplaçar els fitxers
menys accedits als discs més lents
• Les dades aniran protegides en grups de discs que formaran RAIDs,
agregats o equivalents. Els RAIDs estaran protegits amb discs de hot-spare
que hauran de complir aquests mínims:
o 1 disc de hot-spare per cada 24 discs SSD d’un mateix tipus o fracció.
o 1 disc de hot-spare per cada 24 discs SAS, NL-SAS o SATA d’un
mateix tipus o fracció, en casos de sistemes RAID de doble paritat
(RAID-6, RAID-DP o similars).
o 2 discs de hot-spare per cada 24 discs SAS, NL-SAS o SATA d’un
mateix tipus o fracció, per a sistemes RAID de paritat simple (RAID-5)
• Es valorarà que el sistema proposat permeti aprofitar la safata de discs
DS4346, tot integrant-la en la solució, però en cap cas es comptarà la
disponibilitat d’aquesta safata o d’ampliacions d’aquesta safata a l’hora
d’extreure la capacitat i el rendiment de la solució proposada.

-

Protocols d’accés:
• L’accés a la informació ha d’efectuar-se mitjançant els protocols CIFS i
NFS, pel que fa a fitxer. Es valorarà positivament el fet que suporti a més a
més protocols de bloc, com ara iSCSI o FC.
• L’emmagatzematge ha de permetre servir els fitxers mitjançant CIFS i NFS
de forma nativa, sense cap servidor intermediari.
• Es requereix que l’emmagatzematge sigui compatible amb el servei de
directori Windows Active Directory 2012 i que suporti de forma nativa el
protocol NFS v3 i NFS v4.
• Així mateix, s’inclouran en el preu les llicències que puguin ser necessàries
per oferir totes les funcionalitats ofertades.

-

Redundància:
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• La solució proposada ha de ser redundant a tots els nivells: fonts
d’alimentació, discs, connectivitat de xarxa, controladores, connexions
SAS/FC, sense que això suposi una pèrdua de servei.
• Com a mínim, les fonts d’alimentació i els discs han de poder ser
reemplaçats en calent en cas d’avaria.
• Es requereix que l’emmagatzematge disposi de capacitats d’auto-support,
és a dir, fer anàlisi i reporting de la seva situació de salut i nofiticar-ho via
correu electrònic als administradors i, especialment, al proveïdor en cas
d’avaria hardware i necessitat de recanvi, sense necessitat d’intervenció
dels operadors. La Universitat proporcionarà els mitjans tècnics
(connectivitat a Internet i relay de correu) per a que aquesta funcionalitat
sigui possible.
-

Llicenciats i garanties
• La durada mínima de la garantia de l’equipament serà de 4 anys, a partir de
la data d’entrega del mateix, en la modalitat 24x7 i 4 hores de resposta.
• Tots els elements tècnics, tant de programari com de maquinari, han d’estar
inclosos obligatòriament en la oferta. No s’admetrà l’avaluació de capacitats
que requereixin d’un llicenciat sense que el preu estigui inclòs i referenciat a
la oferta i el pla tècnic.
• El recanvi de qualsevol element avariat es farà sempre utilitzant material
del mateix fabricant. En tot cas, la reparació o subsanació de l’avaria
inclourà la ma d’obra, desplaçaments, ports, duanes i, en general, qualsevol
cost que se’n pugui derivar.
• A banda de la substitució i reparació del material malmès, el servei de
garantia inclourà:
o Disponibilitat gratuïta de les noves versions de programari que el
fabricant alliberi per al maquinari objecte d’aquesta oferta
o Informació puntual sobre les solucions correctives (patchs) i
recomanacions d’instal·lació quan aquests solucionin problemes de
seguretat o d’impacte alt sobre els usuaris.

-

Connectivitat
• L’equipament s’haurà de connectar a la xarxa troncal del Campus de la
Comunicació. A tal fi i efecte, es requereix que disposi de les següents
interficies de comunicacions mínimes:
o 4 ports de 10 Gbit ethernet en SFP+.

Compatibilitat amb Cisco Nexus 3064T

Compatibilitat amb VLAN Tagging, link-aggregation, QoS.
o 2 ports de 1Gbit ethernet en coure, RJ45

Compatibilitat amb Cisco Nexus 3064T

Compatibilitat amb VLAN Tagging, link-aggregation, QoS.
o 2 ports (un per cada controladora) per a administració remota, RJ45.

Compatibilitat amb VLAN Tagging, link-aggregation, QoS.

L’equipament haurà de permetre el funcionament amb
tecnologia non-blocking a totes les boques.

12
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• L’administració i monitorització ha d’admetre els protocols CLI (commandline), HTTP i SNMP.
• El fabricant ha de proporcionar documentació completa i extensa sobre tota
la MIB de monitorització.
-

Funcionalitats i gestió
• Es requereix que el sistema permeti priorització, limitació i gestió de
recursos (ample de banda, IOPS) a nivell d’agregats, volums, directoris i/o
usuaris.
• Es requereix que el sistema admeti quotes de forma nativa a nivell d’usuari i
volum.
• Es requereix que l’emmagatzematge disposi de deduplicació i compressió
(compactació de blocs de dades replicats ), i es valorarà que aquesta es faci
en mode inline, per davant d’aquells emmagatzematges que ofereixin
aquesta funcionalitat en processos batch o nocturns.
• Es valorarà que l’emmagatzematge ofereixi tecnologies de virtualització que
permeti abstraure la controladora física dels elements de servei, en format
de màquines virtuals, object-storage VMs o similar.
• El sistema ha de permetre la sobre-subscripció (thin provisioning) en
l’assignació dels espais de dades.
• El sistema ha de permetre l’assignació, ampliació, reducció, snapshotreclaim, sobre volums i LUNs de manera automàtica i sense aturades.
• Es valorarà que la creació d’snapshots no afecti al rendiment de
l’emmagatzematge
• Es valorarà que el sistema permeti la creació de pools de memòria cau
(pool cache) com a emmagatzematge temporal ràpid per les dades.
• El sistema ha de permetre la plena integració amb les tecnologies següents:
o Windows Active Directory 2012
o VMware VSphere
o Backup CommVault

4.1.2. Posada en funcionament del nou entorn d’emmagatzematge.
Per posar en funcionament el nou equipament cal un pla de migració que permeti moure els
continguts de l’actual cabina NetApp FAS3140 a la nova cabina, minimitzant els temps
d’aturada. Els continguts a moure seran:

Volum

Espai
(TB)

File System

Descripció

datastore1,
datastore3

12

NFS

Espai VMFS per a Màquines Virtuals

shareccp

18

CIFS

Punts de muntatge (Shares)

homeccp

9

CIFS

Homes d’usuaris d’Active Directory
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owncloud

0,5

NFS

Espai owncloud

vol_mtg_freesoun
d

5

NFS

Espai
per
(FreeSound)

projectes

especials

El licitador haurà de proposar en la seva oferta un mètode de migració no agressiu que
permeti fer marxa enrere en cas de mal funcionament. Es podran fer servir configuracions i
connectivitats intermèdies que permetin agilitzar les migracions com ara interconnectar
cabines, fer servir mirroring, o qualsevol altra tècnica que el proveïdor consideri necessària.
En cas de que sigui necessari algun tipus de llicenciament, aquest estarà degudament
identificat i referenciat i inclòs en el preu, si s’escau.
La solució presentada ha de contemplar un pla de transferència del coneixement suficient
per capacitar el personal tècnic de la Universitat en les tasques diàries d’administració de
l’entorn. Aquesta transferència de coneixement serà proporcionada pel(s) tècnic(s)
responsables de la implantació o, en el seu defecte, per un tècnic suficientment qualificat
amb les corresponents certificacions oficials. La transferència de coneixement constarà d’un
mínim de dues sessions de quatre hores, i s’impartirà a les instal·lacions d’UPF i el
programa es posarà a disposició dels tècnics abans de dur-lo a terme a fi i efecte d’afegir
millores i correccions sobre el temari.

4.1.3. Connectivitat i compatibilitat amb antics backups i nou entorn de backup.
Es requereix que el nou emmagatzematge pugui continuar fer backups contra la cabina
NetApp FAS2240 situada al campus de Ciutadella. Aquest mecanisme de backup haurà de
complir les següents característiques:
-

La connectivitat disponible a la NetApp FAS2240 de Ciutadella és de 1Gbit
Backup de volums d’usuari (backup físics de volums CIFS i NFS)
Backup de datastores VMware
Backup individual d’una determinada màquina virtual VMware
Integració completa amb el sistema de Directori Actiu de Microsoft
Possibilitat de mantenir diferents polítiques de retenció, scheduling i arxivat.
Integració amb el sistema de virtualització VMware VirtualCenter 6.0.

S’admetran solucions similars o que millorin el procés anteriorment descrit.

4.2. Lot 2: Emmagatzematge SAN, nodes de supercomputació i serveis
d’instal·lació
L’objecte específic del Lot 2 consta de diverses seccions que conformen un conjunt
harmonitzat que oferirà serveis de forma conjunta i coordinada. El lot 2 se centra en
potenciar els serveis d’emmagatzematge massiu i supercomputació que actualment té
desplegats el DTIC, evolucionant-los i dotant-los de la potència i les prestacions necessàries
per fer front als objectius científics i tecnològics del programa Maria de Maeztu. El sistema
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proposat haurà de tenir en compte que caldrà incorporar el sistema actual de
supercomputació del DTIC, que haurà d’esdevenir client d’aquesta nova infraestructura
d’emmagatzematge.
Les especificacions que es detallen en aquest lot de condicions generals i requisits tècnics
no tenen caràcter limitatiu, de manera que qualsevol altre element que la empresa que liciti
consideri convenient i aporti valor afegit al projecte podrà ser inclòs, especificat i
degudament raonat en la oferta

4.2.1. Descripció dels equipaments a adquirir
1) Sistema d’emmagatzematge de tipus bloc
L’emmagatzematge de bloc constarà de les següents característiques tècniques:
-

-

L’espai de disc a aprovisionar serà, com a mínim, de 260TB nets en disc.
La tecnologia d’aquests discos serà, com a mínim SATA a 7.2k.
El capçal de discs ha de suportar ser accedit en paral·lel, com a mínim, per dos
servidors simultàniament.
La interconnexió del capçal de discos amb els servidors serà, com a mínim, SAS a 6
Gb. en doble camí.
Cada capçal de dades tindrà dues controladores, per tal de garantir el servei en cas
de fallada d’una d’elles. En general, tots els elements hauran d’estar redundats per
tal de garantir el servei: controladores, discos ’spare’ (o tecnologies que l’emulin),
fonts d’alimentació, camins de connexió.
En cas de fer servir safates d’expansió, cal que la connexió entre la safata i el capçal
sigui, com a mínim, de 6Gbit SAS de doble camí.
Per garantir la continuïtat de servei, el sistema ha de disposar de:
• Un disc de hot-spare o tecnologia equivalent per cada 30 discs SSD del
mateix tipus o fracció.
• Un disc de hot-spare o tecnologia equivalent per cada 30 discs SAS del
mateix tipus o fracció
• Un disc de hot-spare o tecnologia equivalent per cada 20 discs NL-SAS o
SATA del mateix tipus o fracció

Per tal de millorar l’accés a les metadades i a les caches del sistema d’arxius, es requereix
adquirir un mínim del 1% de l’espai provisionat en discos d’estat sòlid. Aquesta caché haurà
de tenir les característiques següents:
-

-

La caché ha de ser accessible, com a mínim, per dos servidors simultàniament o
estar permanentment redundada de forma automàtica i sense penalització en el
rendiment.
Ha de disposar d’un disc de hot-spare o tecnologia equivalent per cada 30 discs o
fracció.
En cas de fer servir cabines externes, la tecnologia d’interconnexió serà igual o
superior a la especificada anteriorment per als capçals de bloc.
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-

En cas de fer servir una expansió de safates de disc, caldrà que la interconnexió de
les mateixes sigui igual o superior a la especificada anteriorment per als capçals de
bloc.
2) Servidors de filesystem paral·lel

Els servidors de fitxers seran els encarregats de provisionar el disc ofertat a la Secció 1 als
clients. El model operacional que seguiran els servidors serà el de parallel filesystem, com
ara Lustre, GPFS, FhFS, BeeGFS o similars.
Les característiques tècniques mínimes dels servidors de filesystem paral·lel són les
següents:
-

-

-

Els servidors oferts han d’estar equipats com a mínim amb dues CPUs.
Les CPUs dels servidors de fitxers han de tenir un mínim de 8 cores.
Les CPUs dels servidors tindran una freqüència mínima de rellotge superior a
2.0GHz sense overclock.
Les CPUs han de disposar d’un mínim del 20MB de cache.
Un mínim de 4 GB de memòria per core
Un mínim de 2 interfaces de xarxa ethernet a 1 Gbps
Un mínim de dues interfícies 10Gbit ethernet RJ45 coure.
Un mínim d’una interface infiniband de baixa latència. Aquesta interfície haurà de ser
compatible amb la tecnologia infiniband que s’oferti a tota la resta del plec.
Un mínim de 256 GB de disc local amb redundància. Es valorarà que aquests discs
siguin SAS o SSD.
Font d’alimentació redundada
Ha d’oferir un port d’administració remota dedicat, compatible al 100% amb el
protocol
iPMI
(https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Platform_Management_Interface)
El hardware dels servidors ha d’estar certificat per suportar la darrera distribució
estable disponible sobre la que s’instal·li el servei de filesystem paral·lel. Es valorarà
que aquesta sigui Debian o RedHat, preferentment.
La garantia mínima dels equipaments oferts serà de quatre anys a partir de la data
d’entrega dels mateixos.
3) Servidors intermedis

La missió dels servidors intermedis NFS / CIFS és la de oferir accés, via servei de fitxers, a
qualsevol servidor (virtual o físic) o estació de treball que ho requereixi. El servidors
intermedis, doncs, actuaran com a intermediaris entre el filesystem paral·lel, accedit via bloc
a través del propi client de filesystem compartit, i la resta de la xarxa. Com a norma general,
la seva missió serà ésser clients dels servidors de filesystem paral·lel i reexportar un
determinat set de sistemes de fitxers sota tecnologia NFS o CIFS per a fer-los accessibles a
sistemes no connectats a la xarxa de baixa latència.
Les característiques tècniques mínimes dels servidors de filesystem paral·lel són les
següents:
-

Els servidors ofertats han d’estar equipats com a mínim amb dues CPUs.
Les CPUs dels servidors de fitxers han de tenir un mínim de 8 cores.
Les CPUs dels servidors tindran una freqüència mínima de rellotge superior a
2.0GHz sense overclock.
16
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-

-

-

Les CPUs han de disposar d’un mínim del 20MB de cache.
Un mínim de 4 GB de memòria per core
Un mínim de 2 interfaces de xarxa ethernet a 1 Gbps
Un mínim d’una interface infiniband de baixa latència. Aquesta interfície haurà de ser
compatible amb la tecnologia infiniband que s’oferti a tota la resta del plec.
Un mínim de dues interfícies
ethernet RJ45 coure.
Un mínim de 256 GB de disc local amb redundància. Es valorarà que aquests discs
siguin SAS o SSD.
Font d’alimentació redundada
Ha d’oferir un port d’administració remota dedicat, compatible al 100% amb el
protocol
iPMI
(https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Platform_Management_Interface)
El hardware dels servidors ha d’estar certificat per suportar la darrera distribució
estable disponible sobre la que s’instal·li el servei de filesystem paral·lel. Es valorarà
que aquesta sigui Debian o RedHat, preferentment.
La garantia mínima dels equipaments ofertats serà de quatre anys a partir de la data
d’entrega dels mateixos.

A nivell de programari, caldrà proveir els servidors intermedis amb una determinada
configuració, que es detalla més endavant, a la Secció 7.
4) Connectivitat de baixa latència i xarxa IP per als servidors de filesystem
Per tal de maximitzar el rendiment de l’emmagatzematge, es planteja adquirir un core
d’interconnexió basat en la tecnologia Infiniband FDR de 56Gbit. Aquest core
d’interconnexió ha de complir aquestes característiques tècniques mínimes:
-

-

Ha de comptar amb un número suficient de ports Infiniband per poder assumir tots
els elements del clúster que ho requereixi.
La garantia mínima dels equipaments ofertats serà de quatre anys a partir de la data
d’entrega dels mateixos, amb servei de 24x7 i un temps màxim de resposta de 4
hores.
El factor de bloqueig màxim admès, si aplica, serà de 1:3

El sistema de fitxers proveirà serveis primàriament a través d’aquesta xarxa de baixa
latència. No obstant, es requereix que el filesystem pugui funcionar a través d’una xarxa IP
en cas d’avaria crítica de la xarxa de baixa latència. Les característiques d’aquesta xarxa
són les següents:
-

-

-

La tecnologia serà IP a 1Gbit sobre connectors RJ45, coure.
Ha de comptar amb un número suficient de ports RJ45 per poder assumir tots els
elements del clúster que ho requereixin, inclosos tots els nodes HPC del sistema
antic referenciats anteriorment.
La garantia mínima dels equipaments ofertats serà de quatre anys a partir de la data
d’entrega dels mateixos, amb servei de 24x7 i un temps màxim de resposta de 4
hores.
En cas de que la oferta inclogui més d’un switch, aquests estaran obligatòriament
enllaçats mitjançant una connexió de 10Gbit o superior, i hauran de comptar amb
una tecnologia que els permeti comportar-se com un únic objecte lògic (switch stack)
17
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-

La categoria dels cables ofertats serà 5e, com a mínim.
5) Ampliacions de connectivitat de baixa latència per als nodes HPC existents

Tal i com s’ha mencionat anteriorment, els nodes existents a la infraestructura actual HPC
del DTIC, les característiques dels quals es troben a l’apartat 3b-1, esdevindran integrats
com a clients del filesystem paral·lel. Per aquest motiu, caldrà dotar-los de les
interconnexions de baixa latència necessàries per a poder connectar-s’hi.
Les característiques tècniques mínimes seran les següents:
-

Format tarja PCI-Xpress
Connexió PCI-Xpress 2.0 o superior
Un port Infiniband FDR 56Gbit
Perfil PCI d’alçada completa
Únicament podrà fer servir l’amplada per UN slot PCI
Tot i que no es demana que estiguin certificades per fabricant, caldrà que les targes
puguin funcionar sobre els equips Supermicro referenciats en la secció 3.2.1
6) Nodes de computació per càlcul d’alt rendiment basat en CPU

Es planteja adquirir un grup de servidors de computació que serviran per ampliar l’actual
granja de servidors d’altes prestacions destinats a supercomputació.
Caldrà que el conjunt de la oferta de servidors d’aquesta secció compleixi aquests requisits
mínims:
-

Un mínim de 96 nuclis de càlcul en servidors de 2 CPUs.
Cada servidor precisa un mínim de:
• Un mínim de 4 GB de memòria per core
• 2 interfaces de xarxa ethernet a 1 Gbps
• 1 interface infiniband de baixa latència
• Capacitat per allotjar, com a mínim, un disc intern local, allotjat al propi
servidor i sense extensions. Aquest disc haurà de ser SATA, SSD o NLSAS, a elecció del fabricant, operant a una velocitat mínima de 10000 RPM i
146GB de capacitat.
• Ha d’oferir un port d’administració remota dedicat, compatible al 100% amb
el protocol iPMI
(https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Platform_Management_Interface)
• Tot i que no es demana suport del fabricant, cal que el servidor sigui capaç
de suportar la darrera release del sistema operatiu Debian out-of-the-box,
és a dir, sense haver de recompilar cap dels mòduls del sistema. En el
moment de redactar aquesta documentació, la darrera ‘release’ estable de
Debian
és
‘Jessie
(8.4,
del
2
d’abril
de
2016,
https://www.debian.org/releases/jessie/)
• No cal disposar de unitat de lectura òptica als servidors
• No és necessari que els servidors disposin de doble font d’alimentació.
• La garantia mínima dels equipaments ofertats serà de quatre anys a partir
de la data d’entrega dels mateixos.
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4.2.2. Programari
Forma part d’aquest concurs la instal·lació i parametrització tots els elements del nou
sistema. En diferenciem tres parts:
-

Servidors de filesystem paral·lel
Servidors intermedis
Servidors de computació

NOTA: d’ara en endavant es mencionaran diversos productes, distribucions i serveis de
programari. En tots els casos, llevat de què s’indiqui explícitament el contrari, es tracta de
solucions basades en programari lliure, alliberades sota llicència GPL versió 3 o equivalents
(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) que impliquen que:
-

Totes les empreses licitadores tenen accés igualitari als recursos de coneixement
disponibles envers les eines a les què es refereix el plec, i
En cap cas un producte amb llicència GPL pot suposar un cost d’adquisició o
manteniment per a la Universitat.
1) Servidors de filesystem paral·lel

Es demana la instal·lació, configuració i parametrització d’un sistema de filesystem paral·lel,
com ara Lustre, GPFS, BeeGFS o similars. El sistema haurà de complir les següents
característiques:
-

-

El sistema haurà de ser tolerant a fallades, admetent la pèrdua completa de la meitat
dels seus elements.
Sistema actiu / actiu per que fa als elements del tipus object storage. Per als
elements de metadades, s’admetrà un sistema actiu/passiu
En cas de que el sistema de fitxers paral·lel escollit requereixi d’alguna llicència
d’adquisició, l’import de la mateixa es detallarà convenientment.
En tot cas, el sistema triat haurà de tenir suport empresarial per part de
l’implantador, el fabricant o ambdós. Si aquest suport requereix d’un pagament,
aquest s’inclourà en el preu, degudament indicat, i s’estendrà durant el mateix temps
en què l’equipament estigui sota contracte de garantia.
Es demanarà, a més, de configurar la solució de filesystem paral·lel per a obtenir el
màxim rendiment.
2) Servidors intermedis

Es demana la instal·lació, configuració i parametrització dels servidors intermedis, la missió
dels quals és reexportar el sistema de filesystem paral·lel a través de CIFS / NFS als
sistemes que ho requereixin. El sistema haurà de complir les següents característiques:
-

El sistema haurà d’esdevenir client del filesystem configurat a l’apartat 4.2.2, secció
1.
El sistema haurà de re-exportar els sistemes de fitxers paral·lels sota els protocols:
• NFS
• CIFS

-

Els servidors proposats per la tasca del punt anterior són
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• Linux NFS
• Samba 4
-

-

El sistema haurà de ser, com a mínim, actiu/passiu. És a dir, s’admetrà que la
càrrega estigui només a una màquina sense ser balancejada (configuració
actiu/actiu), però si aquesta màquina falla, el segon servidor ha d’assumir la càrrega
de forma automàtica mitjançant KeepAlived, STONITH, heartbeat o tecnologies
similars (http://linux-ha.org/wiki/STONITH, per exemple)
Es valorarà que la solució proposada pera NFS contempli la configuració actiu/actiu.
3) Servidors de computació i gestor de cues

Pel que fa a les tasques associades als servidors de computació i el gestor de cues, les
tasques que es demana implementar són:

-

Configuració de la BIOS de tots els servidors de càlcul, que inclou:
• Upgrade de la BIOS dels servidors a la darrera versió de la pàgina del
fabricant
• Adreçament IP, porta d’enllaç, DNS, usuari d’administració, del port
d’administració remota
• Seqüència d’engegada del servidor
• Configuració del RAID en els servidors que així ho requereixin

-

Enracatge i cablatge de tots els elements del clúster
Instal·lació de les eines de gestió del clúster:
•
•
•
•
•
•
•
•

Node head
Gestor de cues SLURM.
Proxy d’internet (squid3 o similar)
Servidor d’instal·lacions (FAI, CFEngine, TFPT o similar)
Suport complet a LDAP
Programari de monitorització Ganglia o similar
Programari de monitorització Munin o similar
Sistema d’accounting suficient per permetre l’auditoria de recursos emprats
pels usuaris.
• Instal·lació de les eines de distribució de programari LMod
(https://www.tacc.utexas.edu/research-development/tacc-projects/lmod)
i
Easybuild (https://hpcugent.github.io/easybuild/)
• Qualsevol altre element de valor per a la gestió que l’implantador consideri
necessari o positiu d’incloure.
Suport per a tota la solució.
Cal incloure, si s’escau, el llicenciat de qualsevol nous producte de programari que la
solució incorpori o l’ampliació del llicenciat existent per fer front a la solució final.
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5. Serveis d’instal·lació comuns als dos lots
5.1. Abast del servei
El servei d’instal·lació i configuració comprendrà els següents lliurables:
-

-

-

-

Una vegada resolta la licitació del concurs, se celebrarà una reunió tècnica d’inici per
cadascun dels lots, on es repassaran els detalls del projecte, es resoldran possibles
dubtes i s’aixecarà acta del pla de treball especificat i pactat per les dues parts.
L’empresa licitadora entregarà un pla de treball la setmana anterior al lliurament del
material a les instal·lacions que UPF designi en aquest plec. En aquest pla de treball
es documentaran les tasques a dur a terme diàriament i la necessitat de
presencialitat o no de tècnics UPF.
Es requereix la instal·lació, enracat, cablat i testeig de tot el material lliurat, així com
la retirada completa de tots els embalatges, cartrons, plàstics i proteccions que
l’equipament generi.
Capacitació suficient al personal tècnic de la Universitat Pompeu Fabra per a dotarlos de coneixements i expertesa suficient per dur a terme qualsevol operació de
configuració, actualització, manteniment, troubleshooting, que la operativa diària de
l’equipament pugui generar.

5.3. Observacions
-

-

Durant el període de valoració de les ofertes presentades la Unitat Tècnica podrà
demanar tots aquells aclariments i informacions que consideri oportuns en relació
amb qualsevol dels aspectes de la oferta i, en conseqüència, el concursant està
obligar a donar-los de la manera en que li siguin requerits.
Per a la valoració de les ofertes, la Unitat Tècnica podrà consultar directament als
fabricants de l’equipament proposat, així com informació tècnica contrastada
disponible a Internet i, en general, qualsevol font d’informació que es pugui
considerar rellevant.

5.4. Equip de treball i seguiment del projecte
-

-

En les seves propostes, els licitadors facilitaran a l’inici del projecte dos interlocutors
(un interlocutor comercial i un interlocutor tècnic) amb responsabilitat en cadascun
d’aquests aspectes.
Durant el període de desenvolupament del projecte i fins la data de tancament
d’aquest, UPF podrà establir tantes reunions de seguiment com consideri
necessàries, amb la presència obligatòria d’aquests dos interlocutors.
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6. Pressupost
El pressupost total per als dos lots és de DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL EUROS
(284.000€), IVA exclòs.

6.1. Pressupost del Lot 1
El pressupost total per al Lot 1 és de CINQUANTA-TRES MIL EUROS (53.000 €), IVA
exclòs.

6.2. Pressupost del Lot 2
El pressupost total per al Lot 2 és de DOS-CENTS TRENTA-UN MIL EUROS (231.000 €),
IVA exclòs.

S’ha determinat el preu de sortida a tant alçat segons preus de mercat en aquest tipus
d’equipament.

Ivan Jiménez Roda
Cap de la Unitat Informàtica del Campus de la Comunicació-Poblenou
Barcelona, 5 d’octubre de 2016
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