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CRAB (CMS Remote Analysis Builder) 

● Utilizamos o CRAB para criar jobs de 
simulação de UED no CMS e submetê-los no 
GRID

● Permite publicar os eventos simulados (com ou 
sem detector) no DBS do CMS.
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Requisitos

● Certificado de Grid Válido.
● Registro na CMS Virtual Organization (VO)
● Registro no siteDB (necessário para 

publicação)
● Ter acesso à lxplus ou uma SLC5 User 

Interface (access).
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Preparando o ambiente para o CRAB

1. Acesso a LCG ou OSG User Interface:               
    source /afs/cern.ch/cms/LCG/LCG-2/UI/cms_ui_env.csh (ex: LCG na lxplus)

2. Preparar uma área do CMSSW:
    cmsrel CMSSW_X_X_X

      cd  CMSSW_X_X_X/src/

      cmsenv

3. Preparar o CRAB:
    source /afs/cern.ch/cms/ccs/wm/scripts/Crab/crab.csh
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Simulação de eventos

1. Simulação Dividida em dois passos
 geração e simulação do detector

2. Gerador de mUED: pythia v6.4.20
 1/R = 300, 500, 700, 900

3. Geração inclusiva com filtro para canal de 
interesse
 output: arquivos “.root” do tipo EDM

4. Simulação do detector com FastSimulation
 trigger incluso
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Criação e submissão de jobs

● Controlada pelo crab.cfg 
● Dividido em seções: 

    Seção [CMSSW]: datasetpath, pset, splitting  
    parameters, output_file
    Seção [USER]: return_data, copy_data etc...
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Criação e submissão de jobs

● Para criar os jobs:
crab -create

● Cria um diretório crab_0_data_hora, onde 
serão guardados os jobs e os outputs.
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Criação e Submissão

● Para submeter os jobs
crab -submit 

● Submete-se uma tarefa específica com o 
comando
crab -submit -c <nomedoprojeto>
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Verificando o status

Para verificar o andamento do projeto :
crab -status

ou
crab -status -c <nomedoprojeto>

Retorna link para monitoramento dos jobs no 
dashboard:

 http://dashb-cms-job-task.cern.ch/taskmon.html#task=tanjos_crab_0_100924_183954_qug802



  10



  11



  12

Recuperando os arquivos

● Quando os jobs estiverem prontos (Done): 
crab -getoutput -c <nomedoprojeto>

● Isso recupera os resultados dos jobs para o 
diretório res dentro da tarefa em questão. 
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Publicando

1. Após recuperar os jobs prontos com 
crab -getoutput -c <nomedoprojeto>

2. publicamos com o comando
crab -publish -c 

para um projeto específico usamos
crab -publish -c <nomedoprojeto>
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Conclusão
● A produção de eventos de FastSimulation para 

UED está de acordo com os procedimentos do 
CMS

● Todos os eventos produzidos estão disponíveis 
para a colaboração no 
cms_dbs_ph_analysis_02

● Próximo passo: Desenvolvimento dos 
algoritmos de seleção

● Estudaremos os canais: ss dimúon (César), ss 
elétron/múon (Tiago)
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