
El model de  programació OmpSs, desenvolupat al BSC-CNS, en una potent placa per a 
makers 

 

La programació en paral·lel desenvolupada al Barcelona Supercomputing Center – Centro 
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) és la utilitzada en la proposta de placa UDOO X86, 
que en menys de set hores ha recaptat els 100.000 euros de finançament sol·licitats mitjançant 
la plataforma Kickstarter. 

UDOO X86 combina una placa maker potent i la plataforma compatible Arduino 101. Això 
significa que hi pot córrer tot el software per a PC i tot el software del món Arduino 101. Els 
usos, per tant, són diversos: jugar en línia, streaming de vídeo, editors gràfics, internet de les 
coses, caixa d’eines per als makers... 

El model de programació OmpSs, desenvolupat al BSC-CNS, serà el que servirà per a fer 
funcionar l’UDOO X86 en mode clúster, fent córrer aplicacions multi node. L’ús d’OmpSs a 
l’UDOO X86 és fruit de la recerca realitzada pel BSC en els projectes Mont-Blanc i AXIOM, 
finançats per la Unió Europea en els programes FP7 i Horizon 2020, respectivament. 

El cap de l’equip de Models de Programació en Paral·lel del BSC-CNS, Xavier Martorell, explica 
que “és una gran oportunitat per donar més visibilitat al nostre model de programació OmpSs, 
especialment en les comunitats de sistemes embedded.” 

OmpSs actualment està implementat en Intel/AMD x86, IBM PowerPC i BG/Q i arquitectures 
ARM, CUDA i dispositius OpenCL. 

En el marc de la European Maker Week, que tindrà lloc del 30 de maig al 5 de juny, es 
programarà dia 31 el taller “Construeix el teu propi supercomputador amb OmpSs, UDOO i 
Arduino” a Siena (Itàlia) per a desenvolupar un sistema de clúster basat en OmpSs i UDOO. 

La placa UDOO X86 finalitzarà la campanya a Kickstarter el dia 6 de juny. A 41 dies de finalitzar 
aquest període ha rebut més de 4250.000 euros de finançament de 2.337 patrocinadors. 

 

https://www.kickstarter.com/projects/udoo/udoo-x86-the-most-powerful-maker-board-ever
https://pm.bsc.es/ompss
http://montblanc-project.eu/
http://axiom-project.eu/
http://europeanmakerweek.eu/

