
   

 

 

El projecte P-SOCRATES presenta l’UpScale SDK: alt 
rendiment en aplicacions de temps real 

P-SOCRATES, participat pel BSC, ha tingut una durada de tres anys  

 

El projecte P-SOCRATES ha desenvolupat un conjunt d'eines de programari que facilita 
el disseny d’aplicacions que treuen el màxim rendiment en arquitectures paral·leles i 
heterogènies de processadors incrustats (embedded), donant garanties de temps real.  

 

Iniciat el novembre de 2013, P-SOCRATES ha fet recerca en innovadores tècniques de 
temps real de mapping i scheduling amb models de programació d’alt rendiment, basats 
en les últimes especificacions de l’OpenMP, OmpSs i eines associades, que permet 
paral·lelitzar eficientment aplicacions de temps real. 

 

L’equip del projecte ha creat un entorn complert per el desenvolupament de programari  
o SDK (de les sigles en anglès Software Development Kit) que facilita el 
desenvolupament d’aplicacions amb requeriments de computació d’altes prestacions 
i de temps real en una arquitectura basada en el processador incrustat Kalray MPPA-
256. 

 

L’SDK de P-SOCRATES s’anomena UpScale SDK i està disponible sota llicència de codi 
obert compatible amb programari industrial de codi tancat. 

 

Com explica l’investigador del BSC Eduardo Quiñones “els últims anys, els sistemes 
incrustats de temps real demanen cada vegada més poder computacional per donar 
solució als requeriments d’alt rendiment de noves funcionalitats intel·ligents com la 
conducció autònoma, garantint sempre que el sistema respondrà rigorosament en el 
marc temporal. De manera similar, existeixen tècniques d’anàlisi de dades, com el 
complex event processing (CEP), capaces d’analitzar dades procedents de múltiples fonts 
per a extreure i aportar informació significativa en els marges temporals, per a ser 
utilitzada en xarxes intel·ligents i gestió de tràfic en mercats bancaris i financers. Aquest 
poder computacional només pot obtenir-se mitjançant una eficient computació en 
paral·lel com ha fet la computació d’altes prestacions o HPC (de les sigles High 
Performance Computing) en els darrers vint anys. L’arribada al mercat d’arquitectures 
de processadors paral·leles i heterogènies per entorns incrustats significa una 
oportunitat excel·lent.”. 

http://www.p-socrates.eu/
http://www.openmp.org/
https://pm.bsc.es/ompss
http://www.upscale-sdk.com/


   
 

 

Impacte de P-SOCRATES en la indústria 

Durant els últims mesos del projecte, que va concloure a finals de l’any 2016, l’UpScale 
SDK es va testejar en tres escenaris reals:  

1. una aplicació incrustada de temps real: processament d'imatges d’un sensor 
d'infrarojos utilitzat a l'espai 

2. una aplicació de computació d’altes prestacions:  anàlisi semàntica de text en 
línia per a publicitat web 

3. un sistema CEP utilitzat per a una gestió intel·ligent del transport públic en una 
ciutat 

 

Els resultats del projecte permeten als proveïdors de tecnologia europeus explotar 
correctament les possibilitats de les noves arquitectures de processadors amb alt 
nivell de paral·lelisme de manera predictiva. Des del punt de vista de les aplicacions, P-
SOCRATES ajuda en la construcció de sistemes més intel·ligents per afrontar els reptes 
d’una societat cada vegada més connectada. 

 

Així mateix, el BSC ha iniciat diversos projectes amb empreses de l’automoció (Denso) i 
l’Agència Europea de l’Espai (ESA) per a explorar els beneficis de P-SOCRATES en aquests 
àmbits. 

 

P-SOCRATES facilita l’adopció de la nova generació de plataformes incrustades multi-
nucli tant en computació d'altes prestacions com en computació incrustada. 
 
La recerca durant aquests tres anys s’ha centrat en combinar els més avançats models 
de programació paral·lela, com l’OpenMP 4.5 i OmpSs (desenvolupat al BSC) per 
explotar eficientment el paral·lelisme i rebaixar la càrrega de computació en entorns 
heterogenis, i la compilació i les tècniques en temps d'execució utilitzats en entorns 
d'alt rendiment, amb les últimes tecnologies de mapping i scheduling i les tècniques 
d’anàlisi del temps utilitzades en sistemes incrustats de temps real.  
 
D’aquesta manera, s’han pogut fer passos importants cap a la convergència de la 
computació d’altes prestacions i la incrustada, incrementant significativament el 
rendiment dels sistemes incrustats de temps real, i aportant un millor rendiment 
predictible per a la millora qualitativa dels serveis d'altes prestacions. 
 
Sobre P-SOCRATES 
 
El projecte P-SOCRATES (Parallel Software Framework for Time-Critical Many-core 
Systems) ha aplegat equips de la computació d’altes prestacions (Barcelona 
Supercomputing Center i Atos), embedded (Swiss Federal Institute of Technology 



   
Zurich i Active Technologies) i de temps reals (Instituto Superior de Engenharia do 
Porto, Universitat de Mòdena i Evidence), que abasten des del proveïdors d’aplicacions 
fins al maquinari. 
 
Un ampli consell assessor d’empreses multinacionals, PIMES d’alta tecnologia i 
proveïdors d’aplicacions ha donat suport als socis del projecte. Aquest consell 
assessor, que inclou Kalray, Bosch, Saab Avionics, MBDA, IBM, Honeywell, Airbus 
Innovation Group, Airbus Defense and Space, Expert Systems, Rapita Systems i 
l’ajuntament de la ciutat de Bratislava, també ha actuat com a usuari de la tecnologia 
P-SOCRATES. 
 
Aquest projecte, començat el novembre de 2013, ha rebut 2,76 M€ de finançament 
procedent del Setè Programa Marc de la Unió Europea per a la recerca, 
desenvolupament tecnològic i demostració sota l’acord núm. 611016. 
 
http://www.p-socrates.eu | http://www.linkedin.com/groups/PSOCRATES-High-
Performance-Realtime-Systems-7430253  
 

http://www.p-socrates.eu/
http://www.linkedin.com/groups/PSOCRATES-High-Performance-Realtime-Systems-7430253
http://www.linkedin.com/groups/PSOCRATES-High-Performance-Realtime-Systems-7430253

