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Enabling Grids for E-sciencE

HPC иницијативе релевантне 
за Србију

Европски ниво
• Два паралелна развоја: Суперкомпјутинг и Грид
• Грид:р д

– Дистрибуирани ресурси уједињени у јединствену Грид
платформу у EGEE, EGEE-II, и EGEE-III пројектима.

– Покрећу EGI_DS иницијативу да осмисли будућу пан-европску
Грид инсталацију

– Србија се прикључује 2006, постаје утицајан члан 2008.
• Суперкомпјутинг:

– Велики национални рачунарски центри (високо на TOP500 
листи) се удружују у DEISA и DEISA-2 пројекте.

– Покрећу PRACE иницијативу да се изгради пирамидална
структура HPC центара (Tier0 на европском нивоу  Tier1 наструктура HPC центара (Tier0 на европском нивоу, Tier1 на
националном, Tier2 на нивоу појединих институција, итд).

– Србија се прикључује крајем 2008.
• Напомена: EC ће обезбедити да се ове две иницијативе развијају
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• Напомена: EC ће обезбедити да се ове две иницијативе развијају
усаглашено
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Enabling Grids for E-sciencE

HPC иницијативе релевантне 
за Србију

Регионални ниво
• Почевши од Акционог плана за научно-технолошки развој

SEE региона (Солун 2003), регион се организује у SEE-
GRID  SEE GRID 2  и SEE GRID SCI пројектеGRID, SEE-GRID-2, и SEE-GRID-SCI пројекте

• Србија је један од покретача иницијативе 2003, и руководи
Грид инфраструктуром SEE региона од 2006.

• AEGIS01 је највећи SEE сајт од почетка 2008.ј ј ј д
• Изграђена је јака bottom-up интеграција са RS, CG, MK, AL, 

BG, EL.
Национални ниво
• Институције које препознају важност HPC се удружују у 

AEGIS 2005, а 2007 потписују MoU о заједничком деловању
и формирају JRU.

• Оперативно 7 сајтова (ИФ - 2, РЦУБ, ЕТФ, ЕЛФАК, СЦКГ, Оперативно 7 сајтова (ИФ 2, РЦУБ, ЕТФ, ЕЛФАК, СЦКГ, 
АОБ) + 2 у припреми (ПМФНС/ПОЉНС, SEWA)
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Enabling Grids for E-sciencE

AEGIS initiative

• AEGIS = Academic and Educational 
Grid Initiative of Serbia

• National Grid Initiative that will organize and run SerbianNational Grid Initiative that will organize and run Serbian 
eInfrastructure

• Basic principles:
R t ti i l d ll l t i tit ti ti idRepresentative – include all relevant institution nation-wide
Inclusive - open for all R&D and HiEd actors willing to share recourses
Recognized – by the relevant Government bodies

• Purpose• Purpose
Represent Serbian GRID community
Provide forum for 

o Exchanging experiences and expertiseo Exchanging experiences and expertise
o Addressing development, technical, and organizational issues

Organize and run Serbian eInfrastructure
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Enabling Grids for E-sciencE

Будући развој (I)

• Јачање националне е-инфраструктуре:
Национална суперрачунарска инсталација (европски 
Т1)Т1)
разграната мрежа европских Т2 рачунарских центара  
интеграција у Ев. HPC е-инфраструктуре; 
водећа улога у југоисточној Европид у у ју ј р

• Унапређење људских ресурса:
Т1 инсталација – 20 врхунских стручњака 
(већи део повратници из дијаспоре)(већи део повратници из дијаспоре)
Т2 мрежа – 50 стручњака 
обука за коришћење HPC ресурса
програм сарадње и реинтеграције ИТ стручњака из програм сарадње и реинтеграције ИТ стручњака из 
дијаспоре
формирање критичне масе стручњака у овој 
приоритетној области 
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р ор е ој облас
повећање интересовања младих за ИТ сектор

Introduction to High Performance and Grid Computing 5



Enabling Grids for E-sciencE

Будући развој (II)

• Повећање конкурентности научно-истраживачког 
сектора:

обезбеђен приступ врхунским рачунарским ресурсима за 
српске истраживачесрпске истраживаче
подршка корисницима HPC инфраструктуре
обједињена набавка софтвера

• Отварање нових истраживачко-развојних Отварање нових истраживачко развојних 
могућности:

симулација климатских промена у региону 
развој метеоролошких модела у пољопривреди

  ј    анализа интегритета конструкција, процена преосталог 
века капиталних објеката
апликације у физичким наукама и науци о материјалима
биомедицинске апликације ј
дигитализација националне културне баштине

• Сарадња са привредом:
развој и имплементација масивно паралелних симулација 
за индустријску примену
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за индустријску примену
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