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Prace on valmis 
tositoimiin 

>Ari Turunen

praCe:n tutkimusinfrastruktuurin (partnership for advanced Computing in europe) 
valmistelu on saatu päätökseen ja ensimmäinen toteutusvaihe alkoi heinäkuussa.  
praCe on luonut pysyvän tutkimusinfrastruktuurin ja tutkijat voivat nyt anoa käyttöönsä  
euroopan parhaita superlaskentaresursseja. Mitä muuta on saatu aikaan? Millaisia 
suunnitelmia praCe:lla on toteutusvaiheen alkaessa? projektin johto valaisee asiaa.
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P
RACE:n projektitoimisto on 
Jülichin tutkimuskeskukses-
sa (FZJ) Saksassa, jossa sijait-
see myös JUGENE, PRACEn 
ensimmäinen johtavan ns. 

Tier-0-tason järjestelmä.
Prototyyppikoneet valittiin valmistelu-

vaiheessa (2008–2009), jolloin niiden suo-
rituskykyä testattiin ja ne arvioitiin testaus-
ta varten koottua koneiden perusominai-
suuksia mittaavia testiohjelmia (synthetic 
benchmark suite) sekä PRACEn valitsemia 
tieteellisiä ohjelmistoja käyttäen. Projekti-
päällikkö Thomas Eickermannin mukaan 
PRACE:lla on nyt hyvä yleisnäkemys, mitkä 
superkonearkkitehtuurit sopivat parhaiten 
erilaisille sovelluksille.

”Tämä on erityisen tärkeää tulevien 
Tier-0-hankintojen suunnittelussa. Kartoi-
tuksen avulla tiedämme millainen sovellus-
valikoima Euroopan johtavissa superlas-
kentakeskuksissa on tällä hetkellä ja voim-
me suunnitella Tier-0-tutkimusinfrastruk- 
tuurin vastaamaan niiden tarpeita.”

neljä Muuta tier-0-järjestelMää 
tulossa käyttöön

Ensimmäinen Tier-0-järjestelmä, Jülichin 
JUGENE, on Euroopan nopein supertieto-
kone. Seuraava Tier-0(Curie) tulee Rans-
kaan ja on Saksan järjestelmää nopeampi. 
Curie asennetaan kahdessa vaiheessa: en-
simmäinen osa tämän vuoden loppuun 
mennessä ja toinen lokakuussa 2011. Curie 
on eurooppalaisten käyttäjien saatavilla 
seuraavalla PRACEn hakukierroksella, joka 
avattiin marraskuussa 2010.

Seuraavat Tier-0-järjestelmät asenne-
taan Italiaan, Espanjaan ja Saksaan. Nämä 
maat ovat sitoutuneet investoimaan järjes-
telmiin 100 miljoonaa euroa kukin. 

”Kaikki Tier-0-järjestelmien ylläpitoon si-
toutuneet PRACE-partnerit tietävät, että 
hankinnat on suoritettava vuoden 2013 
loppuun mennessä, joskin tämä on hankin-
ta-aikana salassapitovelvollisuuden alaista 
tietoa. Voitaneen kuitenkin olettaa, että nii-
den nimellinen laskentakapasiteetti on sil-
loin vieläkin suurempi”, sanoo apulaispro-
jektipäällikkö Dietmar Erwin.

yli 20 tieteellistä sovellusohjelMaa 
on Mukautettu ja siirretty  
vähintään kolMeen arkkitehtuuriin

PRACE aloitti vertailuanalyysissä käytettä-
vien sovellusten arvioinnin ja skaalautu-
vuuden parantamisen. Sovellukset ovat eri 
tieteenaloilta. Oliko tehtävä haasteellinen? 

”Oli todella haastavaa työstää samanai-
kaisesti yli 20 vaativaa rinnakkaissovellusta”, 
myöntää Thomas Eickermann. ”Jokaista 
analysoitavaa koodia varten nimettiin vas-
tuuhenkilö, joka varmisti yhteydet ohjelmoi-
jiin ja koordinoi koodityötä, johon kuuluivat 
vertailuanalyysi, optimointi ja skaalaus.”

”Useimmissa tapauksissa saavutettiin 
merkittäviä tuloksia ja kaikkien lopullisessa 
Benchmark Suite -vertailuanalyysissä mu-
kana olleiden sovellusten suoristuskykyä 
pystyttiin parantamaan niin, että ne saavut-
tivat vähintään 10 TeraFlop/s -tehon. On 
selvää, että Benchmark Suite elää koko 
ajan, ja PRACE päivittää ja ylläpitää sitä jat-
kossa, mutta arvioinnin sijasta tulevaisuu-

dessa keskitytään enemmän tukemaan 
PRACE-tutkimusinfrastruktuurin käyttäjiä 
ja käyttäjäyhteisöjä, jotta sovellukset saa-
daan käyttökuntoon ja skaalattua.”

Arvioinnissa käytiin läpi yli 20 tieteellistä 
sovellusta. Eickermannin mukaan useim-
missa sovelluksissa mukautus (porting) ja 
arviointi tehtiin vähintään kolmelle proto-
tyyppiarkkitehtuurille sisältäen massiiviset 
rinnakkaisarkkitehtuurit, klusterikoneet ja 
erilaisiin kiihdytinteknologioihin perustu-
vat vektori- ja hybridijärjestelmät. 

”Odotusten mukaisesti monet sovelluk-
set toimivat tehokkaammin vain tietyn 
tyyppisissä arkkitehtuureissa. PRACEn vah-
vuus on siinä, että tutkimusinfrastruktuu-
rilla on tarjottavaan sellaiset Tier-0-konei-
den arkkitehtuurit, joita selvästi tarvitaan”, 
sanoo Eickermann.

tieteelliset näytöt pääkriteerinä

PRACE on määritellyt tieteelliseen arvioin-
timenettelyyn perustuvan hakuprosessin, 
jonka avulla tuetaan Euroopan tieteen kil-
pailukykyä ja PRACE:n resurssien optimaa-
lista jakamista PRACE:n jäsenmaiden tutki-
joille. Pääkriteerinä resurssien jakamisessa 
ovat tieteelliset näytöt. On toki myös muita 
kriteereitä, sanoo projektipäällikkö Florian 
Berberich. 

”Tieteellisten näyttöjen lisäksi projektin 
tekninen toteutettavuus, esimerkiksi koo-
din skaalautuvuus, on osoitettava ja projek-
tien tulisi viedä eurooppalaista tutkimusta 

Jülichin JUGENE on Euroopan nopein 
supertietokone.

”praCen vahvuus on siinä,  

että tutkiMusinfrastruktuurilla on  

tarjottavanaan sellaiset tier-0-koneiDen  

arkkitehtuurit, joita selvästi tarvitaan.”
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eteenpäin. Tutkimusten tulisi sisältää myös 
uusia elementtejä, muutosta aiheuttavia 
seikkoja, tunnustettua tieteellistä merki-
tystä ja sisältää julkaisusuunnitelma.”

Viime kesänä suoritetussa PRACE Rese-
arch Infrastructure Early Access -haussa 
PRACE vastaanotti 65 hakemusta, joissa oli 
mukana eri tieteenalojen tärkeimmät tutki-
jat 16 Euroopan maasta. Kymmenen hake-
musta hyväksyttiin ja projekteille myön-
nettiin käyttöoikeus. 

 ”Nämä kymmenen projektia ovat mate-
riaalitieteen, biotieteiden, ilmastotieteen 
sekä astro-, plasma- ja suurenergiafysiikan 
aloilta. Tällä hakukierroksella pyysimme ha-
kemuksia projekteista, jotka olivat valmiita 
käyttämään Jülichissä sijaitsevan Gauss 
Centre for Supercomputing’n (GCS) IBM 
Blue Gene/P -järjestelmää (JUGENE)”, sanoo 
Eickermann. ”Niinpä alat, jotka ovat jo kau-
an käyttäneet korkeatasoisia suurteholas-
kentaresursseja, olivat etulyöntiasemassa. 
Resurssien myöntäminen ensimmäisessä 
säännöllisessä PRACE-haussa alkoi marras-
kuussa, ja nyt nähdään jo laajempi sovellu-
salueiden kirjo. Huomasimme myös, että 
useimmat hakemukset tulevat kansainväli-
siltä tutkijaryhmiltä, mikä selvästi osoittaa, 
että PRACE on yhdistävä tekijä.”

palveluita teollisuuDen käyttäjille

PRACE on järjestänyt kaksi seminaaria teol-
lisuuden edustajille. Euroopalle on erittäin 
tärkeää, että myös teollisuudessa voidaan 
käyttää PRACEn tarjoamia resursseja. 

”Toistaiseksi PRACEn haut on suunnattu 
vain yliopistojen tai valtion tai kunnan tut-
kimuslaboratorion vetämille projekteille. 
PRACE AISBL (Association internationale 
sans but lucratif) on kuitenkin sitoutunut 
tarjoamaan palveluja teollisuuden palve-
luksessa oleville käyttäjille”, kertoo Florian 
Berberich. ”Teemme tällä hetkellä kovasti 
töitä, jotta hyvinkin pian pystyisimme tarjo-
amaan PRACEn resursseja Euroopan teolli-
suudelle. Valmistelevan projektivaiheen ai-

kana pidetyt kaksi teollisuusseminaaria ovat 
antaneet meille selkeän kuvan teollisuuden 
tarpeista, mutta asiaan liittyy lakiin, veroihin 
ja julkisiin tukiin liittyviä ongelmia.”

STRATOS (PRACE advisory group for 
strategic technologies) on perustettu ke-
hittämään tulevaisuuden multi-petaluokan 
järjestelmien komponentteja ja teknologi-
oita. Berberichin mukaan STRATOSin ansi-
osta PRACE on nyt onnistunut luomaan it-
selleen aseman näkyvänä ja osaavana tek-
nologiakumppanina. 

”STRATOSin avulla PRACE on organisoi-
nut useita teknologiakartoituskokouksia, 
joissa on käyty läpi tärkeimpiä näkymiä 
haasteisiin, jotka liittyvät laitteisiin ja ohjel-
mistoihin. Kokousten tavoitteena on ollut 
PRACEn jäsenten keskinäinen tiedonvaihto 
nykyisestä ja tulevasta tilanteesta laite- ja 
ohjelmistoasioissa”, sanoo Berberich.

Deisa-kuMppanien koulutus ja 
yhteistyön tärkeys

Dietmar Erwin näkee, että koulutuksella on 
tärkeä osuus, kun varmistetaan, että suurte-
holaskennan huippuresurssit saadaan käyt-
töön hyödyllisellä ja tehokkaalla tavalla. 

”Opiskelijoiden kouluttaminen on var-
masti tärkeää, jopa jo ennen yliopisto-opis-
kelun alkua. Koulutuksessa pitäisi kuitenkin 
mennä uusia ohjelmointikieliä paljon pi-
demmälle. Koulutuksessa on tunnistettava 
ja siihen on sisällytettävä simulaatioita suu-
ren kokoluokan koneilla, ja on ymmärrettä-
vä, että simulaatiot ovat joskus ainoa tapa 
ratkaista reaalimaailman ongelmia. Jos me 
koulutamme käyttäjät hyödyntämään ny-
kyisiä teknologiainvestointeja, Eurooppa 
hyödyntää saadut tulokset. PRACE on jo 
aloittanut koulutuksen ja opetuksen tämän 
hetken tarpeisiin.”

Toisen toteutusvaiheen projekti alkaa 
vuonna 2011 ja siinä PRACE tekee yhteis-

työtä DEISA (Distributed European Infra-
structure for Supercomputing Applica-
tions) -kumppanien kanssa. Projektin päät-
tyessä Euroopan parhaat laskentaresurssit 
ovat saatavilla saman sateenvarjon alta.

”PRACE on tehnyt yhteistyötä DEISA-
projektin kanssa alusta asti. DEISA-projek-
tin päättyessä vuonna 2011 PRACE jatkaa 
työtä DEISA-kumppanien ja lisäksi kansal-
listen tai silloin toimivien Tier-1-keskusten 
kanssa tavoitteenaan tuottaa käyttäjille 
yleiseurooppalainen suurteholaskennan 
ekosysteemi. Luonnollisesti Tier-0 ja Tier-1 
-järjestelmien ylläpidossa ja käytössä tulee 
aina olemaan eroavuuksia. Tämän ei pitäisi 
näkyä käyttäjille, jotka saavat parhaat pal-
velut molemmista.”

PRACE-projektin johto haluaa kiittää kaik-
kia PRACE-tutkimusinfrastruktuurin jäseniä. 

”Tämänkokoisen projektin johtaminen 
ja sen näkyvyys on ollut haasteellista, mut-
ta tulokset ovat olleet antoisinta tässä työs-
sä. Meillä on ollut ilo työskennellä eri puo-
lilla maailmaa toimivien sitoutuneiden ih-
misten kanssa. Olemme yhdessä luoneet 
PRACE AISBL -konseptin hyvin lyhyessä ajas-
sa. Yhteistyö jatkuu tulevissa PRACE-pro-
jekteissa, ja PRACEsta tulee kestävä euroop-
palainen tutkimusinfrastruktuuri”, Eicker- 
mann, Erwin ja Berberich päättävät. n

PRACEn projektipäälliköt: Dietmar Erwin 
(vasemmalla), Thomas Eickermann (keskellä) 
ja Florian Berberich (oikealla).
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praCen sivut 
http://www.prace-project.eu/

resurssien hakeminen: 
http://www.prace-ri.eu/hpc-access 

PRACEen kuuluvan ranskalaisen GENCIn 
(Grand Equipement National de Calcul 
Intensif) supertietokone.




