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QUI SOM
El Barcelona Supercomputing Center – Centro
Nacional de Supercomputación (BSC) és el líder de la
supercomputació a Espanya i centre de referència en
aquest camp en l’àmbit internacional.

La nostra especialitat és la computació d’altes prestacions. Les
nostres funcions són: oferir infraestructures i servei de
supercomputació als cientíﬁcs espanyols i europeus; generar
coneixement i tecnologies en Ciències de la Computació, Ciències
de la Vida, Ciències de la Terra i Enginyeria, i transferir aquests
coneixements i tecnologies a la societat.
Som un centre d’Excel·lència Severo Ochoa, Infraestructura
Cientiﬁcotècnica Singular (ICTS), som membres de primer nivell de
la infraestructura d’investigació europea PRACE (Partnership for
Advanced Computing in Europe) i gestionem la Red Española de
Supercomputación (RES).

El BSC és un consorci públic format per:
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ELS NOSTRES
COMPROMISOS
Excel·lència científica i tècnica
Realitzar investigació d’excel·lència en l‘àmbit internacional en Ciències de la Computació,
Ciències de la Vida, Ciències de la Terra i Enginyeria, amb la supercomputació com a eina
principal
Promoure la cooperació entre grups multidisciplinars
Atraure i retenir talent nacional i internacional
Liderar l’aplicació innovadora de la computació en camps no convencionals

Suport a l‘e-ciència
Proporcionar accés competitiu a les infraestructures de supercomputació a investigadors
de les disciplines més diverses
Donar suport i formar la comunitat cientíﬁca en l’ús de tecnologies de supercomputació

Creació de riquesa
Col·laborar amb el sector privat per promoure l’ús de la supercomputació com a eina
d’innovació i competitivitat
Transferir tecnologies de supercomputació de frontera a la societat
Divulgar els beneﬁcis de la supercomputació per a les empreses i la societat
Garantir una gestió eﬁcient dels recursos públics de supercomputació
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El BSC en xifres
INVESTIGACIÓ

33

Grups
d’investigació

4

7

Projectes ERC
en marxa

83

Investigadors amb
beques personals

Projectes en marxa

#3

17

European Research Ranking

Nous projectes

99

Articles a
revistes

94

Articles a actes
de congressos

279

71

Investigadors
ICREA

66

A Q1

15

A conferències
A i A*

2

Llibres publicats

10

Capítols de llibre

21

Publicacions d’accés obert

Tesis doctorals

31

Conferències

Workshops

Seminaris
Severo Ochoa

Altres esdeveniments

Esdeveniments
organitzats
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9

9

11

TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA

9

18

Patents aprovades o
pendents d’aprovació

Tecnologies llicenciades
o transferides

1

Spin-oﬀ
creada

5

2

26

Patents

En marxa

16

Col·laboracions bilaterals
amb empreses

Software

4

Centres conjunts
amb empreses
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16
Noves

SUPERCOMPUTACIÓ
379,5 milions d’hores utilitzades
70% PRACE - 86 projectes

90,25%
d’ocupació

379,5

24% RES - 129 activitats

milions

Hores de
processador
disponibles

6%

420,5

BSC - 139 investigadors

milions

Formació i suport a

599 investigadors

a través dels cursos de la RES, PRACE i el BSC

PERSONES
Dades a 31 de desembre de 2016

Personal de suport i administració
Col·laboradors
Personal cientíﬁc

29
62
26

Earth Sciences 58

Total

475

37 Life Sciences

358
358

44

75
Computer
Applications in
Science and
Engineering

188
Computer
Sciences

Operacions

de

Països

RECURSOS
INGRESSOS

DESPESES

Competitius

Ordinaris

10,1 M€
Comissió Europea

4,7 M€
Govern d’Espanya

19,1

19,1
M€

5,9 M€
Empreses

3,1 M€
Admin. estatal
i autonòmica

7

Total
Total

15,8
Total

34,3

34,3

M€

7

8,2

Inversions

M€

2,3 M€
Generalitat de Catalunya

7

M€

11,5
Personal

Inversions

Corrents

La UPC aporta, en personal adscrit i espais, l’equivalent al 10 % dels ingressos ordinaris
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Infraestructures i serveis
Dels telescopis artesanals de Galileu a l’accelerador de
partícules de Ginebra, els instruments científics han
experimentat una gran evolució tecnològica.
Amb ells també ha canviat el tipus de preguntes a les que vol donar
resposta la ciència. Volem respondre qüestions sobre fenòmens que ja
no poden observar-se a ull nu ni amb ajuda d’instruments òptics.

Què és la supercomputació?
La supercomputació permet realitzar experiments cientíﬁcs simulant “in
silico” el comportament de l’objecte d’estudi. Reunir tot el saber sobre
aquest objecte en una simulació informàtica i experimentar amb ella
permet reduir costos, evitar patiment i fer experiments que no es
podrien fer en el món real, perquè serien massa cars, massa perillosos
o, simplement, impossibles.
Els supercomputadors són necessaris també per analitzar grans
quantitats de dades, com les que proporcionen instruments
cientíﬁcs (els acceleradors de partícules, els grans telescopis, els
interferòmetres o les plataformes de seqüenciació de genomes) o la
cada vegada major quantitat de dispositius que conformen l’Internet
de les Coses (IoT).
La computació d’altes prestacions s’ha convertit ja en un gran
accelerador de la ciència i l’enginyeria i és utilitzada i considerada cada
vegada més imprescindible per la majoria de disciplines cientíﬁques.

MareNostrum col·labora en la detecció d’ones gravitacionals
El supercomputador MareNostrum ha col·laborat en la detecció de les ones gravitacionals,
un dels descobriments cientíﬁcs més celebrats el 2015 i 2016. El supercomputador del BSC
va destinar més de 16 milions d’hores de processador a executar simulacions numèriques del
projecte, amb dades procedents dels interferòmetres LIGO.
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Supercomputador MareNostrum 3
Més de 1015 operacions de coma flotant per segon (1,1 Petaflops)

100,8 TB de
memòria principal

70%
accés: prace-ri.eu/hpc-access

Prop de
50.000 nuclis

24%

3 PB
d’emmagatzematge

6%

accés: bsc.es/res-intranet

1,1 Petaﬂops són 1.100 bilions d’operacions de coma ﬂotant per segon (1,1 x 1015)

Visita’ns i aprèn més sobre MareNostrum - Demana la teva visita: visits@bsc.es
10.318 visitants d’escoles, instituts, universitats, centres de recerca, empreses etc. el 2016.

MareNostrum és el nom genèric que utilitza el BSC per
anomenar les diferents actualitzacions del seu
supercomputador més emblemàtic.

Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación | Resum 2016

7

Així serà MareNostrum 4
El 2016 vam iniciar la instal·lació del supercomputador MareNostrum 4,
que estarà totalment operatiu durant el primer semestre de 2017.
Rendiment màxim: 13,7 Pﬂops - 12 vegades més potent que MareNostrum 3

Còmput de propòsit general: 11,1 Pﬂops
3.456 nodes amb processadors Intel Xeon V5

Tecnologies emergents per a l’avaluació dels sistemes Exascale (1018) de 2020:
3 sistemes, amb més de 0,5 Pﬂops cadascun,
amb Intel KNL/KNH, IBM Power + NVIDIA GPU, ARMv8

Emmagatzematge: 15 Petabytes de GPFS, Elastic Storage System
Xarxa: IB EDR/OPA, Ethernet
Sistema operatiu: SuSE

Els supercomputadors Exascale, actualment en fase d’investigació, seran aquells que puguin
realitzar un trilió d’operacions de coma ﬂotant per segon (1018)

Altres infraestructures del BSC

Supercomputador MinoTauro
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Infraestructures de Big Data

Clúster heterogeni amb GPUs NVIDIA.

Capacitat total de 24,6 Petabytes

343,74 Teraﬂops de velocitat punta.

d’emmagatzematge de dades.
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Investigació
El BSC renova la distinció com a Centre d’Excel·lència Severo Ochoa
El Ministeri d’Economia i Competitivitat va renovar la distinció al BSC com a
Centre d’Excel·lència Severo Ochoa. El Comitè Cientíﬁc de la convocatòria va
destacar el BSC per “haver-se situat com un dels centres líder en
supercomputació de reconeixement internacional” i pels seus “excel·lents
resultats en el període 2011-2015. Els programes d’investigació del centre en
Arquitectura de Computadors, Programació en Paral·lel i Supercomputació són
de primera classe, al nivell dels millors centres al Japó, els EUA i Europa”.

Reconeixements
Xevi Roca rep
una European
Research Council
Starting Grant

El seu projecte pretén crear nous mètodes de simulació que donin
resposta als reptes del sector aeronàutic. Roca treballa al camp de la
geometria per a simulació aeronàutica des de 2004. La seva investigació
integra la dimensió temporal a la geometria de les simulacions de
rendiment dinàmic i millora la seva eﬁciència, precisió i robustesa.

David Carrera,
reconegut amb
la distinció ICREA
Acadèmia

El líder de Data-Centric Computing al BSC suma aquest reconeixement
a l’ERC Starting Grant que va obtenir pel projecte HiEST: Holistic
Integration of Emerging Supercomputing Technologies. Carrera
investiga temes relacionats amb el Big Data, des de gestió d’aplicacions
ﬁns a la caracterització del comportament de centres de dades.

Carlos Pérez
García-Pando
torna al BSC amb
una càtedra AXA

Ha investigat a la NASA Goddard Institute for Space Studies,
l’International Research Institute for Climate and Society i el
Departament de Física Aplicada i Matemàtica Aplicada de la Columbia
University. Torna al BSC per desenvolupar la càtedra AXA de Tempestes
de Pols i liderar el grup de Composició Atmosfèrica.
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Noves línies d’Investigació
Mètodes d’aprenentatge aplicats
Exploració de l’ús de tècniques d’aprenentatge en diferents dominis, des d’optimització de
centres de dades a genòmica del càncer. S’utilitzen les tècniques més avançades de Machine
Learning, Deep Learning i xarxes neuronals. Responsable: David Carrera

Supercomputació per a la Intel·ligència Artificial
Investigació i exploració de la convergència entre la intel·ligència artiﬁcial i l’HPC, i la seva aplicació
als reptes actuals. Responsable: Jordi Torres

Acceleradors FPGA per a xarxes neuronals profundes
Investigació i implementació d’arquitectures de xarxes neuronals i els seus respectius algoritmes
d’aprenentatge en FPGAs. Responsables: Osman Unsal i Adrián Cristal

Computació Desagregada
Arquitectures neuronals i de computació per a sistemes de memòria desagregats. Responsable:
Mario Nemirovsky

Desenvolupament d’OmpSs a FPGAs per a l’Internet de les Coses
Adaptació del model de programació OmpSs per a entorns amb petita capacitat de càlcul i
capacitat de memòria, i amb requeriments de processament de dades procedents de sensors
externs. Responsable: Xavier Martorell

Bioxips
Generació de teixit cardíac a partir de cèl·lules mare per obtenir paràmetres que permetin
simulacions personalitzades. Responsable: Mariano Vázquez. Col·laboració amb la Michigan University

Malles corbes adaptades per a simulacions de fluxos espai-temps
Integració de la dimensió temporal a la geometria de les simulacions de rendiment dinàmic per
millorar la seva eﬁciència, precisió i robustesa. Responsable: Xevi Roca. ERC Starting Grant

Caracterització de la combustió del biogàs
Anàlisi del procés de combustió de barreges de biogàs i estudi de la seva aplicació en sistemes
industrials utilitzant simulacions d’altes prestacions. Responsable: Daniel Mira, dins del projecte
HPC4E
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Publicacions destacades

Emergent Behaviors in the Internet of Things: The Ultimate
Ultra-large-scale system
Article que explora comportaments emergents jeràrquics, per resoldre els
problemes de complexitat i orquestració en sistemes d’ultra gran escala.
Autors: Damián Roca, Daniel Nemirovsky, Mario Nemirovsky,
Rodolfo Milito, Mateo Valero. (IEE Micro, Dec. 2016)

Future Vector Microprocessor Extensions for Data Aggregations
Aquesta publicació proposa extensions a conjunts d’instruccions de
processador vectorial per a aplicacions de bases de dades. Va ser presentada
al Simposi Internacional sobre Arquitectura de Computadors.
Autors: Timothy Hayes, Oscar Palomar, Osman S. Unsal, Adrián Cristal, Mateo Valero. (ISCA 2016)

Large-Memory Nodes for Energy Eﬃcient High-Performance Computing
Amb aquest article els investigadors del BSC demostren que ampliar l’escalabilitat en
nodes de gran memòria aconsegueix estalviar ﬁns al 52% de l’energia consumida per
sistemes HPC.
Autors: Darko Zivanovic, Milari Radulovic, Germán Llort, David Zaragoza, Janko Strassburg, Paul
Carpenter, Petar Radojkovic, Eduard Ayguadé. (Best Paper MEMSYS’16)

Reconstructing the plinian and co-ignimbrite sources of large volcanic
eruptions: A novel approach for the Campanian Ignimbrite
Simulació que reconstrueix amb detall la súper erupció volcànica que va
alentir l’expansió de l’Home Modern a Europa.
Autors: Alejandro Marti, Arnau Folch, Antonio Costa, Samantha Engwell.
(Nature Scientiﬁc. Feb. 2016)
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Publicacions destacades
Attribution of extreme weather and climate events
overestimated by unreliable climate simulations
Aquest article ha cridat molt l’atenció per la seva manera innovadora
d’abordar el problema de l’atribució de les anomalies climàtiques al
canvi climàtic provocat pels humans.
Autors: Francisco J. Doblas-Reyes i Omar Bellprat. (Geophysical Research
Letters, 43)

Using climate models to estimate the quality of
global observational data sets
La qualitat dels models utilitzats per estudiar el canvi climàtic
s’avalua constantment comparant les seves prediccions amb
les dades proporcionades per diferents sistemes de
monitorització del clima. Els redactors de l’article, tots del BSC,
plantegen una innovadora proposta per estudiar la ﬁabilitat
d’aquestes dades.
Autors: François Massonnet, Omar Bellprat,
Virginie Guemas, Francisco J. Doblas-Reyes
(Science, 6311)

Genome-wide associations for
correlations with adult disease

birth

weight

and

El BSC participa en un estudi sobre com els gens inﬂueixen en el pes
dels nadons i en les malalties que poden desenvolupar al llarg de la
seva vida.
Autors: Momoko Horikoshi et al. (Nature, Oct. 2016)
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Tecnologies desenvolupades
El BSC i IrsiCaixa creen un mètode bioinformàtic per predir l’eﬁcàcia
dels fàrmacs antiretrovirals contra les mutacions del VIH
El mètode ha estat eﬁcaç per predir les resistències de virus amb mutacions genètiques a
una proteïna del VIH-1 als medicaments Amprenavir i Darunavir.
Realitza prediccions en base a les característiques de cada mutació genètica i als canvis
que aquesta mutació provoca a les proteïnes que actuen com a dianes terapèutiques.
Tota aquesta anàlisi pot ser executada en menys de 24 hores amb un equip informàtic
relativament petit i que està a l’abast de qualsevol laboratori.

Els exercicis comparatius ﬁnançats per l’Institut Nacional de Ciències
Mèdiques Generals dels EUA troben “particularment impressionants” el
resultats del software PELE
El software produït al BSC per simular l’acoblament de molècules en dianes terapèutiques rep una menció
destacada als “CSAR Benchmark Exercices”.

Nova versió de Smuﬁn, el software del BSC per detectar alteracions genètiques
Desenvolupada una nova versió de Smuﬁn (Somatic Mutations Finder), el mètode computacional
del BSC per detectar alteracions genètiques responsables de tumors.
Smuﬁn fa possible la detecció ràpida, precisa i senzilla dels canvis genòmics responsables de l’aparició i
progressió de tumors.
La nova versió s’ha realitzat en co-disseny hardware/software i inclou millores per ser executada en hardware
modern d’arquitectures desagregades, amb acceleradors i memòries no volàtils.

PARSECSs: El BSC fa pública PARSECSs, una suite de referència paral·lela basada en tasques per ajudar la comunitat
cientíﬁca a desenvolupar, avaluar i comprendre millor els models de programació basats en tasques, els sistemes
“runtime” i les futures arquitectures multinucli.
MUSA: Nou enfocament de simulació en múltiples escales per simular sistemes HPC de pròxima generació amb
milers de nuclis. Musa és capaç de modelar la xarxa de comunicació, els detalls de microarquitectura i les interaccions
de software del sistema, proporcionant una ràpida velocitat de simulació i alta precisió.
COMPSs 2.0: Disponible una nova versió de COMPSs, el model de programació basat en tasques que millora el
rendiment d’aplicacions de gran escala a base de paral·lelitzar automàticament la seva execució. La nova versió
incorpora característiques com la integració amb solucions d’emmagatzematge persistent i la integració amb el
model de programació OmpSs incloent suport per a dispositius heterogenis (GPUs).

Millores per als sistemes a temps real: El BSC demostra al projecte PROXIMA que l’anàlisi temporal
probabilística basada en la mesura simpliﬁca la sincronització del software en presència de processadors complexes
i és beneﬁciosa per als sistemes a temps real destinats a l’aviació i l’automoció.
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Transferència
de tecnologia
Llançament de Nostrum BioDiscovery, spin-oﬀ basada en la
supercomputació per accelerar el desenvolupament de fàrmacs
El juliol de 2016, el BSC i l’IRB Barcelona van presentar Nostrum BioDiscovery,
una empresa biotecnològica basada en la simulació computacional per
accelerar el descobriment i llançament al mercat de nous fàrmacs i molècules
biotecnològiques. La constitució d’aquesta spin-oﬀ ha estat possible gràcies a
la col·laboració de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona,
la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i ha tingut com a
catalitzador la Fundación Botín, que ha ofert suport i assessorament i ha
aportat una part del capital inicial.

Acord amb CaixaBank per investigar l’aplicació de la computació
cognitiva a la innovació ﬁnancera
Des de maig de 2016, Caixabank i el BSC col·laboren per promoure el
desenvolupament de sistemes avançats de Deep Learning amb aplicació
als serveis bancaris. L’acord persegueix dotar l’entitat ﬁnancera de
noves eines per millorar el servei als clients i optimitzar l’eﬁciència
operativa.

El BSC inicia una col·laboració de tres anys amb Lenovo per realitzar
investigació conjunta
Lenovo i BSC han iniciat un acord de col·laboració de tres anys per realitzar
investigacions conjuntes. L’acord inclou utilitzar les plataformes d’anàlisi de
rendiment del BSC, desenvolupar entorns de gestions de recursos basats en la
monitorització de rendiment i consum energètic, analitzar la viabilitat
d’entorns virtualitzats en HPC i optimitzar entorns Spark/Hadoop en
arquitectures de supercomputació.

Neix l’IBM-BSC Deep Learning Center
El BSC i IBM han renovat la seva col·laboració i han creat l’IBM-BSC Deep
Learning Center. En ell es duu a terme investigació i desenvolupament
de projectes en el camp del Deep Learning, amb especial atenció a la
creació de nous algoritmes per millorar i expandir les capacitats
cognitives dels sistemes de Deep Learning. A més, s’investigarà en
arquitectures de computació ﬂexibles –fonamentals per als treballs de
Big Data–, com sistemes i aplicacions datacèntrics.
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Aliança estratègica de col·laboració i investigació tecnològica amb
CISCO
El BSC i CISCO han ﬁrmat un acord que els converteix en socis tecnològics i
d’investigació. L’objectiu és reforçar la seva col·laboració compartint
coneixement, sinergies i recursos tècnics i humans per investigar i dissenyar
solucions avançades en àrees tecnològiques d’última generació, incloent
l’Internet de les Coses, Fog Computing/Ciutats Intel·ligents i plataformes de
computació per a centres de dades.

El sistema de pronòstic de tempestes de pols del BSC serà utilitzat
per millorar la seguretat de vols de negocis
El sistema de predicció de tempestes de pols i sorra s’incorporarà a les
eines de planiﬁcació de vols ARINCDirect que ofereix Rockwell Collins,
empresa nord-americana els sistemes i dispositius electrònics de la qual
són utilitzats per companyies d’aviació de tot el món.

Col·laboració amb Vortex Bladeless per a un innovador sistema
d’energia eòlica
El BSC ha iniciat una col·laboració amb Vortex Bladeless S.L. per simular el
funcionament d’un innovador dispositiu d’energia eòlica. Les simulacions de
l’aerodinàmica i la interacció ﬂuïd-estructura del dispositiu es realitzaran
amb el codi Alya, desenvolupat al BSC.

El sistema CALIOPE s’incorpora a la proposta de Ciutats
Intel·ligents de Vodafone España
Vodafone ha incorporat les previsions sobre qualitat de l’aire del BSC a la
seva cartera de serveis de Ciutats Intel·ligents. Les previsions del sistema
CALIOPE formaran part de “Vodafone Ciudad Conectada”, el servei de
solucions intel·ligents per a administracions públiques.

Optimitzacions a NEMO
Les optimitzacions de NEMO, el model global oceànic europeu, realitzades
pel BSC s’han inclòs a les últimes versions dels models NEMO3.6 i
EC-Earth3.2. Aquestes modiﬁcacions ajudaran a estalviar centenars de
milions d’hores en simulacions del clima i els oceans arreu del món.
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Jordi Girona, 31
Torre Girona
08034 Barcelona (Espanya)
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