
                                          
 
 

dReDBox presenta el  nou Board Management 

Controller 
 
dRedBox, projecte europeu en què participa el Barcelona Supercomputing Center (BSC), 
presenta el dRedBox Board Management Controller (controlador de la placa de gestió; dBMC en 
les sigles en anglès). El dBMC és un maquinari dedicat a gestionar la computació, la memòria i 
els acceleradors disponibles en les safates d’un data centre no convencional construït a partir 
de recursos desagregats. 
 
El dBMC està construït a partir de maquinari ja disponible, una placa Xilinx Zynq UltraScale+ 
MPSoC, amb un Micron DDR4 SDRAM de 4 GiB (protegit ECC) i un Micron QSPI Flash de 64 MiB. 
Disposa d’una memòria flash SD-card actualitzable, 16 canals transceptors d’alta velocitat (fins 
a 16G b/s) i un connector Samtec SEARAY™. 
 
Ferad Zyulkyarov, investigador del BSC, explica que “les safates dels data centres actuals estan 

compostes de computadores ja existents al mercat que poden executar la pila sencera de 

software. Probablement tenen un BMC, però el seu rol és molt diferent del rol del dBMC en les 

safates de dRedBox. A diferència dels data centres tradicionals, a dRedBox, separem i 

desagreguem els components d’aquest computador monolític en CPU, memòria i nodes 

d’acceleració. Com que aquests nodes no poden córrer la pila de programari completa i 

gestionar-se ells mateixos, aquesta funció passa a recaure al dBMC. Cada safata de dRedBox està 

formada per nombrosos nodes dRedBox (CPU, memòria o acceleradors) i un dBMC controla tots 

aquests nodes. El dBMC encén i apaga els nodes, configura les connexions entre aquests i 

realitza operacions de monitorització”. 

El BSC ha estat el responsable d’implementar la capa de software, REST API, que permet accedir 
al firmware del dBMC a través d’una interfície WebAPI estàndard. El REST API és l’utilitzat per 
programari de data centres estàndards, com per exemple OpenStack, i permet gestionar els 
nodes de la safata. 
 
En el projecte, el BSC lidera el disseny i la implementació del prototip de sistema dRedBox. A 
diferència de les arquitectures convencionals, els components com la CPU, la memòria o els 
acceleradors estan desacoblats i el data centre construït sobre dRedBox pot ampliar-se de 
manera flexible simplement comprant nodes que continguin o bé només CPU, o bé només 
memòria o bé només acceleradors. 
 
Els nodes de CPU, memòria i acceleradors disposen d’una interfície compatible fent que siguin 
intercanviables. Per exemple, es pot desconnectar un node de memòria i connectar-hi un node 
de CPU en el seu lloc. En el disseny de dRedBox, els diversos nodes estan connectats en una 
placa de circuit principal. Per a poder gestionar aquests nodes, la placa ha de tenir el dBMC. Les 
funcions que realitza inclouen encendre i apagar els nodes de CPU, de memòria i d’acceleradors, 
així com connectar un node CPU amb un de memòria, o monitoritzar el rendimentdels nodes. 
 

http://www.dredbox.eu/home.html
http://www.bsc.es/
http://nebula.wsimg.com/f168947d74294fec7588a445cb01b342?AccessKeyId=4F99C40F32C2E320909F&disposition=0&alloworigin=1
http://www.restapitutorial.com/
https://www.openstack.org/


                                          
 
 

Quant a dRedBox 
 
El consorci dRedBox està format per un equip versàtil de grans organitzacions europees de R&D, 
incloent el Barcelona Supercomputing Center (Espanya), IBM Research (Irlanda), Telefónica 
(Espanya), UCL (Regne Unit), Universitat de Thessaly (Grècia), la Foundation for Research and 
Technology (Grècia), Naudit (Espanya), Sintecs (Holanda), Virtual Open Systems (França) y Kinesense 
(Irlanda). El projecte va començar el gener del 2016 i s’allargarà fins el desembre de 2018. Compta 
amb finançament del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea, amb un pressupost de 6 
milions d’€. 
 

www.dredbox.eu | twitter.com/dredbox | www.linkedin.com/groups/8459600 
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