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TensorFlow és Jupyter



TensorFlow

► Google Brain csapat által fejlesztett Python (C++, JS) függvénykönyvtár adatfolyam 
programozáshoz

► 2015 novemberében publikálták először

► CPU/GPU támogatás, több platformon



Keras

► Főbb tervezési szempontok a megtervezésekor

► Felhasználóbarátság

► Modularitás

► Egyszerű bővíthetőség

► Python

► A TensorFlow 2017 óta az alacsony szintű interfész mellett a Kerast 
hivatalosan támogatja, olyannyira, hogy a TF csomag részeként elérhető

► A TensorFlow 2.0 (2019 szept) már alapértelmezetten Keras csomaggal támogatott



Jupyter Notebook

► Nyílt forráskódú webalkalmazás

► Fejlesztő környezet biztosít

► Adat vizualizációs megoldás

► Széleskörű programozási nyelv támogatás

► A Notebookok könnyedén megoszthatók



JupyterLab

► Jupyter Notebook továbbfejlesztett verziója

► Web alapú interaktív fejlesztőkörnyezet

► Terminal biztosítása

► Moduláris felépítés

► Bővítmények támogatása



TensorFlow referencia architektúra 
ELKH Cloudon GPU erőforássokkal



Architektúra

Virtuális gép

Adatok

Kötet

ELKH Cloud

Docker CE

Jupyter

TensorFlow

GPGPU



Occopus leírók

Infrastruktúra leíró
(infrastructure 

description) 

Csomópont leíró
(Node definition)

 Cloud-init
 fájlok

#cloud-config

. . . 

runcmd:
- echo "==> DEPLOYMENT started."
- export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
- apt update && apt upgrade -y
- /bin/install-nvidia-driver.sh
- /bin/install-nvidia-container-toolkit.sh
- /bin/start-tensorflow-jupyterlab.sh
- echo "==> DEPLOYMENT finished."

infra_name: tensorflow
user_id: somebody@somewhere

variables:
  JUPYTER_PASSWORD: tensorflow

nodes:
  - &M
    name: tensorflow
    type: tensorflow_node

'node_def:tensorflow_node':
  -
    resource:
      type: nova
      endpoint: replace_with_endpoint_of_nova_interface_of_your_cloud
      project_id: replace_with_projectid_to_use
      user_domain_name: Default
      image_id: replace_with_id_of_your_image_on_your_target_cloud
      network_id: replace_with_id_of_network_on_your_target_cloud
      server_name: tensorflow-{{cut(infra_id,0,4)}}
      flavor_name: replace_with_id_of_the_flavor_on_your_target_cloud
      key_name: replace_with_name_of_keypair_or_remove
      security_groups:
        - replace_with_security_group_to_add_or_remove_section
      floating_ip: add_yes_if_you_need_floating_ip_or_remove
    contextualisation:
      type: cloudinit
      context_template: !yaml_import
        url: file://cloud_init_tensorflow.yaml
    health_check:
      ports:
        - 8888
      timeout: 3600



Megoldás használatának lépései

Occopus

Felhasználó feladatköre:

0. Lépés: Előkészítés (ELKH Cloud projekt, Üres Ubuntu VM elindítás)

1. Lépés: Occopus telepítés/konfigurálás a virtuális gépen

2. Lépés: Leírók letöltése a virtuális gépre
Occopus/ELKH Cloud weboldala

3. Lépés: Tűzfalszabályok létrehozása
ELKH Cloud OpenStack felületén

4. Lépés: Leírók személyre szabása a virtuális gépen

5. Lépés: Occopus aktiválása
$ source ~/occopus/bin/activate 

6. Lépés: Leírók importálása Occopus számára
$ occopus-import nodes/node_definitions.yaml

7. Lépés: Infrastruktúra kiépítése
$ occopus-build infra-tensorflow.yaml

8. Lépés: Infrastruktúra használata

Leírók
ELKH Cloud

11

Tensorflow

GPU



2. Lépés: Leírók letöltése a virtuális 
gépre

https://science-cloud.hu/felhasznalast-segito-szolgaltatasok

https://science-cloud.hu/felhasznalast-segito-szolgaltatasok


2. Lépés: Leírók letöltése a virtuális 
gépre #2



3. Lépés: Tűzfalszabályok létrehozása

Kimenő forgalom

SSH hozzáférés

JupyterLab
hozzáférés



4. Lépés: Leírók személyre szabása a 
virtuális gépen

► Infrastruktúra definíciós fájl

► JupyterLab jelszó megadás

► Alapértelmezett jelszó:

► tensorflow

infra_name: tensorflow
user_id: somebody@somewhere

variables:
  JUPYTER_PASSWORD: tensorflow

nodes:
  - &M
    name: tensorflow
    type: tensorflow_node



4. Lépés: Leírók személyre szabása a 
virtuális gépen #2

► Ubuntu 20.04-es alap képfájl használata

► Docker CE-t előre telepítve tartalmaz

► GPU erőforrást is tartalmazó flavour kiválasztása



4. Lépés: Leírók személyre szabása a 
virtuális gépen #3

'node_def:tensorflow_node':
  -
    resource:
      type: nova
      endpoint: https://sztaki.cloud.mta.hu:5000/v3
      project_id: a9c30db63ddf47a98045ef9c726c7436
      user_domain_name: Default
      image_id: 88bafb03-b169-4289-8f6f-c0cffc9177ca
      network_id: 01efee1c-858c-4047-a48a-e2fab056f82a
      server_name: tensorflow-{{cut(infra_id,0,4)}}
      flavor_name: b0af1664-0d30-4339-90ee-8638b00b832c
      key_name: key_name
      security_groups:
       - a52445ab-ab61-4eff-9d71-948285106d2f
      floating_ip: yes
    contextualisation:
      type: cloudinit
      context_template: !yaml_import
        url: file://cloud_init_tensorflow.yaml
    health_check:
      ports:
        - 8888
      timeout: 3600
...

'node_def:tensorflow_node':
  -
    resource:
      type: nova
      endpoint: replace_with_endpoint_of_nova_interface_of_your_cloud
      project_id: replace_with_projectid_to_use
      user_domain_name: Default
      image_id: replace_with_id_of_your_image_on_your_target_cloud
      network_id: replace_with_id_of_network_on_your_target_cloud
      server_name: tensorflow-{{cut(infra_id,0,4)}}
      flavor_name: replace_with_id_of_the_flavor_on_your_target_cloud
      key_name: replace_with_name_of_keypair_or_remove
      security_groups:
        - replace_with_security_group_to_add_or_remove_section
      floating_ip: add_yes_if_you_need_floating_ip_or_remove
    contextualisation:
      type: cloudinit
      context_template: !yaml_import
        url: file://cloud_init_tensorflow.yaml
    health_check:
      ports:
        - 8888
      timeout: 3600
...

► Csomópont definíciós fájl (nodes/node_definition.yaml)

https://occopus.readthedocs.io/en/latest/user-doc-collecting-resources.html#openstack-horizon-nova

https://occopus.readthedocs.io/en/latest/user-doc-collecting-resources.html#openstack-horizon-nova


5. – 6. Lépés: Occopus aktiválása és 
leírok importálása

ubuntu@occo:~/tensorflow$ source $HOME/occopus/bin/activate

(occopus) ubuntu@occo:~/tensorflow$

► 5. Lépés: Occopus aktiválása

$ occopus-import nodes/node_definitions.yaml
Successfully imported nodes: tensorflow_node

► 6. Leírók importálása Occopus számára



7. Lépés: Infrastruktúra kiépítése

$ occopus-build infra-tensorflow.yaml
** 2021-06-27 11:01:56,835      Creating node 'tensorflow'/'d72fd6b6-12cf-4f43-b309-4fc13594a4ce’
. . .
** 2021-06-27 11:23:41,223      Health checking for node 'tensorflow'/'d72fd6b6-12cf-4f43-b309-4fc13594a4ce'
** 2021-06-27 11:23:42,405        Checking node reachability (d72fd6b6-12cf-4f43-b309-4fc13594a4ce):
** 2021-06-27 11:23:42,418          193.224.59.182 => ready
** 2021-06-27 11:23:42,418        Checking port availability (d72fd6b6-12cf-4f43-b309-4fc13594a4ce):
** 2021-06-27 11:23:42,423          8888 => ready
** 2021-06-27 11:23:42,424      Health checking result: ready
** 2021-06-27 11:23:43,560      Submitted infrastructure: '249ba186-4333-4f6b-b8ec-58e72d96a4d4'
** 2021-06-27 11:23:43,585      List of nodes/instances/addresses:
** 2021-06-27 11:23:43,585      tensorflow:
** 2021-06-27 11:23:43,585        d72fd6b6-12cf-4f43-b309-4fc13594a4ce:
** 2021-06-27 11:23:43,585          193.224.59.182
249ba186-4333-4f6b-b8ec-58e72d96a4d4



7. Lépés: Infrastruktúra kiépítése #2



8. Lépés: Infrastruktúra használata

► Belépés  JupyterLab felületre:

► http(s)://<JupyterLabIP>:8888/lab



8. Lépés: Infrastruktúra használata #2



8. Lépés: Infrastruktúra használata #3



8. Lépés: Infrastruktúra használata #4



Infrastruktúra törlése

$ occopus-maintain -l
Using default configuration file: '/root/.occopus/occopus_config.yaml'
** 2021-06-27 11:36:28,009      Starting up; PID = 186
List of active infrastructure:
249ba186-4333-4f6b-b8ec-58e72d96a4d4

► Infrastruktúra ID lekérése

$ occopus-destroy -i 249ba186-4333-4f6b-b8ec-58e72d96a4d4
Using default configuration file: '/root/.occopus/occopus_config.yaml'
** 2021-06-27 11:37:17,094      Starting up; PID = 191
** 2021-06-27 11:37:17,096      Start dropping infrastructure 249ba186-4333-4f6b-b8ec-58e72d96a4d4
** 2021-06-27 11:37:17,116      Dropping node 'tensorflow'/'d72fd6b6-12cf-4f43-b309-4fc13594a4ce'
** 2021-06-27 11:37:20,998      Finished dropping infrastructure 249ba186-4333-4f6b-b8ec-58e72d96a4d4

► Infrastruktúra törlése



Összefoglalás

► Mélytanulást támogató referencia architektúra kiépítése

► GPU erőforrások használata

► TensorFlow és JupyterLab alkalmazása

► ELKH Cloud technikai támogatás:

info@science-cloud.hu



Köszönöm a figyelmet!


