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Csatlakozás Linux rendszerhez
Windows rendszerről történő csatlakozáshoz a következő lépéseket kövessük:




Generáljunk egy saját kulcspárt az ELKH Cloud-on – 1. ea. 58. dia


Mentsük le a privát kulcsunkat a számítógépünkre



A virtuális gép létrehozásakor adjuk hozzá a kulcsunkat

A megfelelő biztonsági csoportok hozzáadása a géphez




Külső IP cím hozzárendelése a géphez




Floating IP beállítása – 1. ea. 55. dia

Töltsük le és telepítsük a PuTTY programot:




Security Group-ok beállítása (SSH) – 1. ea. 53. dia

https://www.putty.org

A programot elindítva adjuk meg a következőket:


Host Name: a virtuális gép külső IP címe



Port: a géphez kapcsolódó SSH port, alapból 22-es

Csatlakozás Linux rendszerhez
A letöltött privát kulcs kiterjesztése pem, amit át kell konvertálunk:


Ehhez indítsuk el a PuTTY Key Generator alkalmazást, majd tallózzuk be a kulcsot

Csatlakozás Linux rendszerhez


Kattintsunk a Save private key nyomógombra, majd válasszuk az Igen lehetőséget



Mentsük el a privát kulcsunkat ppk kiterjesztéssel.



Most már bezárhatjuk a kulcsgenerátort.

Csatlakozás Linux rendszerhez




Nyissuk le baloldalt az SSH menüpontot:


Ezen belül válasszuk az Auth almenüt



A Browse gombra kattintva tallózzuk be a privát kulcsunkat



A kulcs kiterjesztése ppk, ahogyan az előbb lementettük

Kattintsunk az Open gombra


Első belépésnél kérni fogja a jelenlegi jelszót: ubuntu



Ezt követően kétszer meg kell adnunk egy új jelszót



A PuTTY ablaka be fog záródni (ez normális)



Csatlakozzunk ismét

Külső IP cím nélküli Ubuntu gép elérése




A feladat végrehajtásához a következő beállítások szükségesek:


Egy Ubuntu virtuális gép létrehozása külső IP címmel (Floating IP, 1. ea. 55. dia)



Egy Ubuntu virtuális gép létrehozása külső IP cím nélkül



Mindkét gép legyen elérhető SSH-n keresztül (Security Group, 1. ea. 53. dia)



Kapcsolódjunk a külső IP-vel rendelkező gépre a PuTTY segítségével (3. dia)

A külső IP-vel nem rendelkező gépet nyissuk meg a Cloud-on:


Állítsuk be a jelszó alapú hitelesítést:
sudo nano /etc/ssh/sshd_config



Keressük ki a következő utasítást és írjuk át yes-re:
PasswordAuthentication yes



Nyomjuk meg a CTRL + X-et, majd írjuk be: y



Végül indítsuk újra a gépen az SSH szolgáltatást:
sudo service ssh restart

Külső IP cím nélküli Ubuntu gép elérése


A külső IP-vel rendelkező gépre csatlakozzunk a PuTTY segítségével:


Írjuk be a kapcsolódáshoz a következő kódot:
ssh <felhasznalo>@<belso_ip>



Például:
ssh ubuntu@192.168.10.231



Csatlakozáskor meg kell erősíteni a kapcsolódási szándékunkat: yes



Be kell írni a belső IP-vel rendelkező virtuális gép jelszavát (amit megadtunk)



Ha szeretnénk kilépni az SSH kapcsolatból írjuk be: logout

Kötetek menedzselése

Kötet csatolása Linux rendszerhez


Miután készítettünk egy új kötetet, majd hozzácsatoltuk egy Ubuntu virtuális
géphez, csatlakozzunk a számítógéphez, majd kövessük az alábbi lépéseket
(1. ea. 43. dia).

A műveletekhez root jogra van szükségünk!


Listázzuk a partíciókat:
fdisk –l



Látjuk a csatolt kötetet:

Disk /dev/vdc: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Kötet csatolása Linux rendszerhez


Partícionáljuk a merevlemezt:
fdisk /dev/vdc



Új partíciót szeretnénk létrehozni:
Command (m for help): n



A partíció típusa elsődleges (primary):
Select (default p): p



A partíció száma:
Partition number (1-4, default 1): 1

Végül írjuk be a számokat, amiket kiír így a teljes merevlemez méretet
használhatjuk.

Kötet csatolása Linux rendszerhez


Formázzuk a merevlemezt:
mkfs.ext4 /dev/vdc



Erősítsük meg a szándékunkat:
Proceed anyway? (y, N) y



Készítünk egy könyvtárat a meghajtónak:
mkdir /data



Végül csatoljuk a lemezt a könyvtárhoz:
mount /dev/vdc /data



Ha szeretnénk leválasztani a kötetet, a következőképp tehetjük meg:
umount /dev/vdc

Jupyter telepítése

Jupyter telepítése Ubuntu-ra






A virtuális gép létrehozását követően ellenőrizzük a következőket:


Rendelkezzen Floating IP-vel a gép (1. ea. 58. dia)



Engedélyezzük a szükséges portokat a Security Group-oknál (1. ea. 53.)



Rendelkezünk saját kulcspárral (1. ea. 58. dia)

Windows környezetben indítsuk el a PuTTY programot:


Végezzük el azokat a beállításokat, amit a Linux csatlakozásnál



Tallózzuk be a privát kulcsunkat a Connection > SSH > Auth helyen



A Source port-hoz írjuk be a 8888-as portot



A Destination-höz írjuk be a localhost:8888-as címet

Ezekkel a beállításokkal csatlakozzunk a számítógépre.

Jupyter telepítése Ubuntu-ra


Telepítsük fel az Anaconda-t:


Lépjünk be a tmp mappába:
cd /tmp



Letöltjük a megfelelő telepítőt:
curl -O https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.07-Linux-x86_64.sh



Végül elindítjuk a telepítést:
bash Anaconda3-2020.07-Linux-x86_64.sh



Telepítéskor először el kell olvasni a felhasználási feltételeket, itt ENTER-eket kell
nyomni. Ezután megkérdezi, hogy megfel-e az alapértelmezett telepítési helynek a
/home/ubuntu/anaconda3 könyvtár. Végül megvárjuk, hogy befejeződjön a
telepítés, majd írjuk be hogy yes, azaz inicializálja a telepítő az Anaconda-t.



Aktiváljuk az Anaconda környezetet:


source ~/.bashrc

Jupyter telepítése Ubuntu-ra




Most már használhatjuk a conda parancsokat. Frissítsük fel a komponenseket:


conda update conda



conda update anaconda



conda update python

Végül indítsuk el a Jupyter notebook-ot a következő utasítással:


jupyter notebook --no-browser --port=8888 --notebook-dir=$HOME

A port a PuTTY-ban beállított portszám lesz, míg a notebook könyvtár az
alapértelmezett felhasználói mappa, azaz a /home/ubuntu/

Jupyter telepítése Ubuntu-ra


Másoljuk ki az Ubuntu által legenerált címet

A Windows rendszerünkben bemásolhatjuk a böngészőben a
kapott webcímet és máris futtatható a Jupyter notebook.
A használat alatt ne zárjuk be a PuTTY-t!
A munka befejeztével a terminálban a CTRL + C kombinációval
tudjuk leállítani a notebook szervert.

GPU használata

GPU használata Ubuntu-n




A virtuális gépet egy speciális, GPU-t tartalmazó flavour-al hozzuk létre


Létrehozást követően állítsuk be a távoli kapcsolatot (3. dia)



Telepítsük fel az Anaconda szoftvert (15. dia)

Beállítjuk az Nvidia repository csomagokat:


wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64/cuda-repoubuntu1804_10.1.243-1_amd64.deb



sudo apt-key adv --fetch-keys
https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64/7fa2af80.pub



sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1804_10.1.243-1_amd64.deb



sudo apt-get update



wget http://developer.download.nvidia.com/compute/machinelearning/repos/ubuntu1804/x86_64/nvidia-machine-learning-repo-ubuntu1804_1.0.0-1_amd64.deb



sudo apt install ./nvidia-machine-learning-repo-ubuntu1804_1.0.0-1_amd64.deb



sudo apt-get update

GPU használata Ubuntu-n


Feltelepítjük az Nvidia driver-t:




Ezt követően indítsuk újra a gépet:




sudo apt-get install --no-install-recommends nvidia-driver-430

sudo reboot

Újraindítást követően adjuk ki a következő parancsot:


nvidia-smi

GPU használata Ubuntu-n


Feltelepítjük az Nvidia driver-t:




Ezt követően indítsuk újra a gépet:




sudo reboot

Újraindítást követően adjuk ki a következő parancsot:




sudo apt-get install --no-install-recommends nvidia-driver-430

nvidia-smi

Telepítjük a fejlesztői és futtató library-ket:


sudo apt-get install --no-install-recommends \
cuda-10-1 \
libcudnn7=7.6.4.38-1+cuda10.1 \
libcudnn7-dev=7.6.4.38-1+cuda10.1



sudo apt-get install -y --no-install-recommends libnvinfer6=6.0.1-1+cuda10.1 \
libnvinfer-dev=6.0.1-1+cuda10.1 \
libnvinfer-plugin6=6.0.1-1+cuda10.1

GPU használata Ubuntu-n




Be kell fagyasztanunk a CUDA frissítésének a lehetőségét:


sudo apt-mark hold cuda-10.1



sudo apt-mark hold cuda



sudo apt-mark showhold

Aktiváljuk az Anaconda környezetet (ha jelenleg nincs):




Készítünk egy "tf-gpu" virtuális környezetet a tensorflow-nak:




conda activate tf-gpu

Feltelepítjük a Tensorflow-t:




conda create --name tf-gpu

Aktiváljuk a környezetet:




source ~/.bashrc

conda install tensorflow-gpu

Telepítsük fel a Keras-t:


conda install keras-gpu

GPU használata Ubuntu-n


Telepítsük fel az új kernelt:
conda install ipykernel



Adjunk neki egy tetszőleges nevet:
python -m ipykernel install --user --name tf-gpu --display-name "TensorFlow-GPU"



Végül indítsuk el a Jupyter notebook-ot a következő utasítással:


jupyter notebook --no-browser --port=8888 --notebook-dir=$HOME

A port a PuTTY-ban beállított portszám lesz, míg a notebook könyvtár az alapértelmezett felhasználói
mappa, azaz a /home/ubuntu/

GPU használata Ubuntu-n




A notebook-ban írjuk be az alábbi utasításokat:


Importáljuk a tensorflow-t:
import tensorflow as tf



Teszteljük a CUDA-t:
tf.test.is_built_with_cuda()



Végül pedig ezt:
tf.config.list_physical_devices('GPU')

Ha jól dolgoztunk, az utóbbi két utasítás a következőket fogja kiírni:

Kérdések és válaszok


Az ELKH Cloud a tudomány szolgálatában: múlt, jelen, jövő


Időpont: 2020. október 28. (szerda) 13:00 – 16:45 között



Regisztráció:
 https://sztaki-

hu.zoom.us/webinar/register/WN_RXFkqszmRUa8vUnDOBrmfQ


Tanfolyam értékelése:
 https://survey.sztaki.hu/index.php/449752?lang=hu



Kérdések?

