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• NGC je centrální úložiště softwaru optimalizovaného pro 
GPU

• Obsahuje měsíčně aktualizované a odladěné balíky SW, 
které jsou rovnou připravené k práci

• Odpadá nutnost přípravy a ladění prostředí, uživatelé 
(vědci či výzkumníci) se mohou bez prodlení věnovat své 
práci a nemusí řešit dlouhé instalace, aktualizace

• NGC umožňuje také ukládání vlastních kontejnerů a jejich 
sdílení v týmech

CO JE NVIDIA GPU CLOUD (NGC)
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DGX SOFTWARE STACK

• Docker image:

➢ File-systém vytvořený 
developerem

➢ Spuštěním se z ní stává 
běžící kontejner

➢ Může zůstat nezměněna 
i po smazání kontejneru

• Kontejner:

➢ Je běžící instancí docker
image



VÝHODY POUŽÍVÁNÍ DOCKER KONTEJNERŮ

• Nevirtualizujeme celý operační systém, ale aplikace

• Kontejnery můžeme přesouvat na jiný HW bez nutnosti 
ladění OS

• Nejsme omezeni architekturou HW (x86, Arm i Power)

• Z jedné image je možné v OS spustit více kontejnerů

• Dle potřeby výkonu je možné kontejnery spouštět s 
přiřazeným různým počtem GPU



NGC-READY ECOSYSTEM

NGC Ready Systems: https://docs.nvidia.com/ngc/ngc-ready-systems/index.html
NGC a cloudové služby: https://docs.nvidia.com/ngc/index.html

https://docs.nvidia.com/ngc/ngc-ready-systems/index.html
https://docs.nvidia.com/ngc/index.html


VÝHODY KONTEJNERŮ Z NGC

• Jednotlivé kontejnery jsou neustále aktualizovány

• Stále přibývají další kontejnery s novými aplikacemi

• Aktualizace kontejnerů, OS i ovladačů probíhá nezávisle na 
sobě

• Můžeme si vytvářet vlastní kontejnery a sdílet je

• S aktualizacemi SW v NGC výrazně roste výkon aplikací na 
stejném HW – viz praktická ukázka na konci



RŮST VÝKONU DÍKY SW AKTUALIZACÍM



RŮST VÝKONU DÍKY SW AKTUALIZACÍM
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https://ngc.nvidia.com

• Kontejnery, modely a skripty jsou přístupné i bez 
přihlášení

• Účet je potřeba pro spárování s konkrétním DGX zařízením 
a pro případnou správu týmů a uživatelů administrátorem

• Firemní účet je založen při zakoupení podpory pro DGX
server a admin účtu může spravovat další uživatele

PŘIHLÁŠENÍ DO NGC

https://ngc.nvidia.com/


• Při každém přihlášení si 
uživatel si může vybrat mezi 
individuálním, týmovým 
nebo firemním účtem

• Tato možnost se využívá při 
sdílení vlastních kontejnerů

• Po přihlášení firemním 
účtem je možné následné 
přepínání mezi týmy

NVIDIA GPU CLOUD - PŘIHLÁŠENÍ



• Záložky v horní části slouží pro volbu kontejnerů, modelů 
a skriptů

• V levém menu pak můžeme vybírat mezi kontejnery 
NVIDIA, vlastními či týmovými

• Administrátor má vlevo navíc ještě možnost pro správu 
uživatelů a týmů

NVIDIA GPU CLOUD – KDE CO HLEDAT



• Položka „Setup“ v submenu uživatele nabízí:

1. možnost generovat API klíč pro párování NGC účtu s 
DGX serverem

2. instalaci NGC CLI – nástroj pro management obsahu 
NGC – k dispozici verze pro Windows, Linux i MacOS

NVIDIA GPU CLOUD – KDE CO HLEDAT



• Kontejnery jsou rozděleny do skupin dle oblasti použití, 
některé kontejnery jsou zařazeny do více skupin

• K dispozici je také vyhledávání, filtrování, přepínání mezi 
náhledy a řádkovým výpisem

• Jak vypadá konkrétní kontejner v NGC si ukážeme přímo 
na jednom z nich

PŘIHLÁŠENÍ DO NGC



• Jednotná struktura informací pro každý kontejner

• K dispozici je nejen poslední verze, ale také všechny 
předchozí. Rozlišování verze (značena jako TAG) je 
důležité při stahování a spouštění kontejnerů

• V popisu najdeme také celé příkazy pro stažení (Pull
Command) i spouštění kontejneru (velikost udávaná 
v NGC se liší od velikosti stažené image): 

• Nechybí ani odkazy na stránky a dokumentaci každého 
kontejneru

PRÁCE S KONTEJNERY V NGC



PŘÍKLAD HLAVIČKY KONTEJNERU



PŘÍKLAD HLAVIČKY KONTEJNERU
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• Pro použití služby NGC prostřednictvím klienta Docker je 
nutné vygenerovat vlastní klíč API

• Kdokoliv s tímto klíčem API (na různých zařízeních DGX) 
má přístup ke všem službám, akcím a prostředkům vaším 
jménem

• API klíč je zobrazen pouze jednou ihned po jeho 
vygenerování

• API klíč je ale možné v NGC vygenerovat kdykoliv znovu

API KLÍČ



API KLÍČ
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NVIDIA CONTAINER RUNTIME FOR DOCKER

• NVIDIA Container Runtime for Docker je vylepšený nástroj, který 
umožňuje Dockeru využívat GPU akcelerátory a GPU-
akcelerované containery. Nový runtime nahrazuje původní 
„Docker Engine Utility for NVIDIA GPUs“.

• Některé aplikace (např. Kubernetes, nebo CUDA 10 NGC 
containery) již vyžadují nový runtime.

• Docker Engine Utility for NVIDIA GPUs je implementován do 
instalačního balíku nvidia-docker. Pro upgrade prostředí systému 
DGX k používání NVIDIA Container Runtime for Docker musí být 
instalován balík nvidia-docker2.



DOCKER – OVĚŘENÍ INSTALACE

Máme připraven docker?

$ sudo nvidia-docker run hello-world

Pokud se dočkáme spuštění kontejneru a vypsání hlášky 
„Hello from Docker!“, znamená to, že můžeme začít 
pracovat s docker kontejnery



DOCKER – ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY

Základní příkazy pro práci s docker images a kontejnery

$ docker

$ docker run

$ docker ps

$ docker ps –a

$ docker images



DOCKER – ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY

• Kontejner je možné spustit s parametrem pro odstranění 
kontejneru po jeho vypnutí: --rm

• Vypnutý kontejner spuštěný bez parametru --rm zůstane 
stále k dispozici a je možné se do tohoto kontejneru vrátit:

$ sudo docker container start –i <ContainerID>

• Do běžícího kontejneru je možné se vrátit (např. po rozpadnutí 
SSH spojení):

$ docker exec -it <container name> /bin/bash



Nyní něco málo v praxi



• Praktické ukázky
• GPU P2P Bandwith Latency Test

• TensorFlow ResNet-50



GPU P2P BANDWIDTH TEST

• GPU P2P Bandwith Latency Test je součástí balíčku cuda-samples

• Je vhodným nástrojem pro kontrolu P2P spojení GPU

• Výstup testu je možné porovnat také s příkazem 

$ nvidia-smi topo -m

• Před testováním i během testu je možné v dalších oknech sledovat změny 
pomocí příkazů:

$ watch -n 0.1 nvidia-smi

$ nvidia-smi nvlink –g 0



GPU P2P BANDWIDTH TEST

1. Stažení kontejneru:
$ docker pull nvcr.io/nvidia/cuda:10.2-devel

2. Spuštění CUDA kontejneru:
$ nvidia-docker run --rm -it

nvcr.io/nvidia/cuda:10.2-devel

3. Stažení a instalace CUDA samples uvnitř kontejneru: 
$ apt update && apt install cuda-samples-10-2

4. Spuštění testu p2pBandwidthLatency:
$ cd 

/usr/local/cuda/samples/1_Utilities/p2pBandwidth

LatencyTest && make -j 24 && 

./p2pBandwidthLatencyTest



GPU P2P BANDWIDTH TEST

Spuštění kontejneru na všech, dvou nebo 3 GPU:

$ nvidia-docker run --rm -it

nvcr.io/nvidia/cuda:10.2-devel

$ NV_GPU=0,1 nvidia-docker run --rm -it

nvcr.io/nvidia/cuda:10.2-devel

$ NV_GPU=0,1,2 nvidia-docker run --rm -it

nvcr.io/nvidia/cuda:10.2-devel



GPU P2P BANDWIDTH TEST – 4 GPU



GPU P2P BANDWIDTH TEST – 2 GPU



GPU P2P BANDWIDTH TEST – 3 GPU



GPU P2P BANDWIDTH TEST – NVLINK PORTY
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RESNET-50 TRAINING PERFORMANCE

• ResNet-50 je součástí kontejneru TensorFlow

• Při tomto testu budeme sledovat v jednom okně vytížení GPU:
$ watch -n 0.1 nvidia-smi

• V druhém okně můžeme sledovat, zda probíhá komunikace mezi 
GPU přes NVLink:
$ sudo nvidia-smi nvlink –sc 0bz (counter
reset)
$ sudo watch –n 0.1 nvidia-smi nvlink –g 0



RESNET-50 TRAINING PERFORMANCE

1. Stažení kontejneru:
$ docker pull nvcr.io/nvidia/tensorflow:19.01-

py3

2. Spuštění kontejneru:
$ nvidia-docker run --rm -it

nvcr.io/nvidia/tensorflow:19.01-py3

3. Spuštění testu v kontejneru:
$ mpiexec --allow-run-as-root --bind-to socket -

np 4 python /opt/tensorflow/nvidia-

examples/cnn/resnet.py --layers=50 --

precision=fp16 --batch_size=512



RESNET-50 TRAINING PERFORMANCE (2020)

• Test provedený na DGX Station 3.6.2020:

Výsledek dosažený v kontejneru o 13 měsíců novějším 
je vyšší o více než 50%. 

TensorFlow:19.01-py3 TensorFlow:20.02-tf1-py3



RESNET-50 TRAINING PERFORMANCE (2019)

• Můžeme porovnat hodnotu Img/sec na DGX Station 
se 4 GPU a DGX-2 s 16 GPU

Výsledek dosažený na DGX-2 je díky NVSwitchi vyšší 
než jen 4násobek výkonu na DGX Station

DGX Station (4xV100 PCIe + NVLink Bridge): DGX-2 (16x V100 SXM2 + NVSwitch):



Děkujeme Vám za pozornost

TO JE KONEC…


