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Bistven preskok navzgor v 
zmogljivosti HPC kapacitet v 
SLO• Uporaba HPC sistemov je v izrazitem 
vzponu, potrebe strmo rastejo.

• Lokalne gruče s kvečjemu nekaj tisoč 
CPU jedri (do nekaj deset TFLOP).

• RIVR: red velikosti zmogljivejši od 
vseh ostalih kapacitet skupaj (3-5 
PFLOP).

• Velika priložnost in hkrati velik 
organizacijski izziv.



• SLO HPC akademski prostor je majhen, pa vendar razdrobljen.
• Sodelovanje obstaja (sporadično, priložnostno, utečena poznanstva) – ni 

pa sistemsko (le manjše skupine za samopomoč).
• SLING: zelo uspešno povezovanje, skupen nastop, vzpostavitev nacionalne 

infrastrukture, projekt EURO HPC CC.
• Nadgradnja v podporo na visoki ravni (High Level Support, HLS).



• Večja skupina mlajših strokovnjakov z vseh 
udeleženih področij.

• Priprava dokumentacije in navodil za 
uporabo programske opreme na 
superračunalniških centrih.

• Centralizirana, standardizirana in 
dokumentirana pomoč uporabnikom 
(ticketing).

EURO HPC CC Task 21.6: 
Facilitation of access to scientific 
and technical expertise and 
knowledge pools



• Evidentiranje sodelavcev za HLS; 
evidentiranje SW.

• Priprava standardov za izdelavo 
dokumentacije SW.

• Namestitev in preizkus SW.
• Objava dokumentacije, začetek izvajanja 

HLS.
• Povratne informacije, izobraževanje. 
• Posebni izzivi: časovno omejene 

(meteorologija) in interaktivne HPC 
naloge (krioelektronska mikroskopija).

Predvidene aktivnosti



• Okrepiti uporabo in polno izkoristiti HPC kapacitete za 
uporabo v najzahtevnejših nalogah v znanosti in 
gospodarstvu.

• Okrepiti sodelovanje med deležniki v SLO HPC prostoru.
• “Capacity building”: prenos izkušenj z manjših gruč na 

velike HPC sisteme (RIVR Vega, CINECA/LEONARDO).
• Vključitev HLS ekspertize v mednarodne povezave 

(PRACE, CECAM, EURO HPC,…).

Cilji in perspektive

Abuse or good mentorship?



Projekt EuroCC je financiran s sredstvi Skupnega podjetja za visoko zmogljivo računalništvo (EuroHPC JU) v skladu s sporazumom o
dodelitvi sredstev št. 951732. EuroHPC JU je prejelo finančno podporo iz EU programa Obzorje 2020 ter Nemčije, Bolgarije, Avstrije,
Hrvaške, Cipra, Češke , Danske, Estonije, Finske, Grčije, Madžarske, Irske, Italije, Litve, Latvije, Poljske, Portugalske, Romunije,
Slovenije, Španije, Švedske, Združenega kraljestva, Francije, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Slovaške, Norveške, Švice, Turčije,
Republike Severne Makedonije, Islandije in Črne gore.

Zahvala
• Sodelavcem iz iniciative SLING/RIVR.
• MIZŠ za podporo in sofinanciranje.
• Udeleženim organizacijam in ARRS.
• EC/H2020 za financiranje večjega 

dela naložbe. 
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