
Česká pobočka francouzské společnosti 
BULL v roce 2013 dodala a zprovoznila pro Ná-
rodní superpočítačové centrum IT4Innovation 
jeden z nejrychlejších superpočítačů ve střed-
ní Evropě. Systém je instalován na půdě Vyso-
ké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
(VŠB-TUO). Česká věda a průmysl tak mají ko-
nečně k dispozici velmi výkonný stroj s agrego-
vaným teoretickým špičkovým výkonem na 
úrovni 94 TFLOPS.

Národní superpočítačové centrum 
IT4Innovations

IT4Innovations je Národní superpočítačo-
vé centrum a je součástí VŠB-TUO. V jeho rám-
ci je plánováno pořízení superpočítačových 
technologií v celkovém objemu 26 mil. eur. 

V rámci první fáze byl v květnu 2013 zpro-
vozněn superpočítač ANSELM. V roce 2015 
pak bude uveden do provozu hlavní výpočetní 
systém, který nese pracovní název „Velký klas-
tr“ (výkon okolo 1 PFLOPS). Národní superpo-
čítačové centrum IT4Innovations je zástupcem 
České republiky v prestižní síti PRACE (Partner-
ship for Advanced Computing in Europe), je-
jímž cílem je vytvořit v Evropě ekosystém su-
perpočítačových center, který budou moci 
využít výzkumníci i průmysloví partneři podle 
svých aktuálních potřeb. 

Výchozí situace 
V době instalace superpočítače nebyla 

ještě dokončena budova Národního superpo-
čítačového centra, a tak bylo zadavatelem zvo-
leno řešení tzv. Mobilního datového centra 
(MDC), které umožňuje superpočítač provozo-
vat v kontejneru na venkovním prostranství, 
což s sebou ale nese jistá omezení, a to přede-
vším z pohledu prostoru a napájení.

Systém musel být navržen tak, aby mohl 
být provozován na prostranství 15 x 13 m a je-
ho celkový příkon nesmí překročit 300 kW. 

MDC musí poskytovat vhodné prostředí 
pro umístění a provoz ICT systémů, které bu-
dou do datového centra instalovány, a musí 
zajišťovat zejména bezvýpadkové napájení, 
chlazení, rozvody elektrické energie, umístění 
IT zařízení, odolnost proti vnějším vlivům, za-
bezpečení, vzdálený dohled a správu techno-
logií.

V lokalitě pro umístění MDC byla před in-
stalací zajištěna přístupnost místa, dodávka 
silové elektrické energie a datová konektivita.

Vysoké nároky byly hned v úvodu kladeny 
na efektivitu provozu, a proto byl požadován 

systém, který umožní dosáhnout velmi vysoké 
efektivity využívání elektrické energie (velmi 
nízká hodnota koeficientu PUE – Power Usage 
Effectiveness). 

Co se týká vlastní ICT infrastruktury, byl 
stanoven minimální počet výpočetních uzlů, 
kapacita a výkon jednotlivých datových úložišť. 

Superpočítač ANSELM 
Architektura navrženého řešení vycházela 

plně ze specifikace stanovené zadavatelem. 
Byla předběžně zpracována v rámci soutěžní-
ho dialogu a dokončena během specifikace 
odpovědi na finální zadání. 

Navržené řešení obsahuje jak vlastní vý-
početní a obslužnou infrastrukturu (ICT), tak 
i Mobilní datové centrum včetně chladicích 
a napájecích subsystémů.

MDC je originálním řešením, které 
umožňuje provozovat superpočítač na vol-

ném prostranství a jeho následné snadné 
přestěhování do budovy Národního superpo-
čítačového centra. 

Mobull, v němž je umístěna výpočetní in-
frastruktura, je kontejnerové řešení pro mo-
dulární mobilní datacentrum poslední genera-
ce. Obsahuje 15 ks 42U racků rozložených do 5 
řad po 3 racích. 

Jeho komponenty umožňují dosahovat 
vysoké prostorové výpočetní hustoty až 160 
TFLOPS na pouhých 30 m2 podlahové plo-
chy. To vše za použití standardních 19” EIA-
310 racků vybavených vodou chlazenými 
dveřmi.

Řešení Mobull spojuje vlastní vývoj spo-
lečnosti BULL s průmyslovými standardy, čímž 
umožňuje použití nejen hardwaru BULL, ale 
většiny na trhu dostupných komponent.

Bezvýpadkový napájecí subsystém se 
skládá ze servisního kontejneru pro umístění 
UPS, rozvaděčů a ústředny pro řízení a monito-
rování rozvodu elektrické energie a motorge-
nerátoru o výstupním instalovaném výkonu 
200 kW včetně nádrže na 500 l nafty, což 
umožňuje dodávat energii po dobu delší než 9 
hodin při 100% zátěži. Subsystém napájení byl 
realizován ve spolupráci s firmou EATON a sklá-
dá se především z jimi vyráběných komponent. 

Pro řešení napájení s energetickým ome-
zením (výkon motorgenerátoru byl omezen 
na 200 kW) byla použita originální technolo-
gie společnosti BULL, tzv. Power capping, kte-
rá poskytuje řízený proces pro omezení pří-
konu jednotlivých komponent ICT systému.

Chladicí subsystém, umožňující provoz 
superpočítače až do 43 °C venkovní teploty, 
projektovala a realizovala firma NEKO KLIMA. 
Pro výrobu chladu jsou použity čtyři kusy chil-
lerů Emerson, které umožňují využití volného 
chlazení (free- –coo ling), což zajišťuje význam-
nou úsporu provozních nákladů. Pro optimální 
kontinuální dodávku chladu je systém, o celko-
vém chladicím výkonu 200 kW (N + 1), nad-
standardně doplněn akumulačními nádržemi. 

V kombinaci s vodou chlazenými dveřmi 
racků systém dosahuje velmi nízkého PUE. Ce-
lek je navržen tak, aby hodnota roční PUE Mo-
bilního datového centra při provozu superpo-
čítače ANSELM byla na úrovni 1,24.

Základní parametry superpočítače 
ANSELM

Jedná se o „Intel Inside“ řešení, které je 
postaveno na výpočetních uzlech bullx B a pro-
cesorech Intel Xeon. Obsahuje celkem přes 
3 500 jader, která jsou instalována v 75 % všech 
nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Intel 
Xeon je zárukou vysokého výpočetního výkonu, 
ale zároveň maximální energetické efektivity.

Vůbec poprvé v České republice jsou zde 
rovněž použity koprocesory Intel Xeon Phi, 

ANSELM 

DODÁVKA JEDNOHO Z NEJVÝKONNĚJŠÍCH SUPERPOČÍTAČŮ VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Základními prvky Mobilního datového centra 
jsou:

 Datový kontejner Mobull
 Bezvýpadkový napájecí systém 
 Komplexní chladicí systém

ANSELM doputoval do Ostravy až z Francie v Mobullu v noci na 27. 3. 2013 a byl umístěn na speci-
álně připraveném venkovním prostranství VŠB-TUO.



které vedle špičkového výkonu pro vysoce pa-
ralelní aplikace nabízejí výhodu v podobě dů-
věrně známých x86 programovacích modelů, 
technik a vývojových nástrojů.

ANSELM se skládá z 207 výpočetních ser-
verů – uzlů. Každý uzel je osazen dvěma osmi-
jádrovými procesory architektury x86-64 Intel 
Sandy Bridge, 64 GB operační paměti a lokál-
ním diskem o kapacitě 500 GB. Všechny uzly 
jsou propojeny vysokorychlostní sítí s nízkou 
latencí technologie Infiniband QDR s plně ne-
blokující topologií fat-tree. Část uzlů je vyba-
vena specializovanými akceleračními kartami. 

Jako systémový software je použit bullx 
supercomputer suite, jenž se používá např. ke 
správě Tera100, jednoho z největších super-
počítačů na světě patřícího výzkumné organi-
zaci CEA. Bullx supercomputer suite je kom-
plexní softwarový balík, který pokrývá všechny 
oblasti správy superpočítače, jeho dat a apli-
kací. To zahrnuje jednak všechny komponenty 
potřebné k instalaci, nasazení, správě a moni-
toringu superpočítače, a pak rovněž software 
pro vývoj, provoz a ladění HPC aplikací. Tato 
sada je založena na 64bitovém Linuxu v kom-
binaci s „Best Of Breed“ open source soft-
warem a předními otevřenými standardy s při-
danou hodnotu vlastního vývoje společnosti 
BULL. 

Součásti bullx supercomputer suite jsou 
integrovány do jednotného celku se společ-
ným databázovým úložištěm konfigurací a sta-
vových informací jednotlivých komponent 
a aplikací celého řešení. To umožňuje efektiv-
něji využívat prostředky systému s vysokou 
mírou spolehlivosti běhu aplikací.

Implementace systému 
Superpočítač ANSELM byl zkompletován 

v továrně BULL ve francouzském městě An-
gers a převezen do Ostravy v kontejneru Mo-
bull ve lhůtě 3 měsíce od podpisu smlouvy. 
Kontejner obsahoval kompletní a smontovaný 
superpočítač včetně veškerých podpůrných 
subsystémů, jako jsou chlazení a zabezpečení. 

„Tato skutečnost velmi zjednodušila a zkrátila 
proces implementace v prostorách zákazníka,“ 
upřesňuje Tomáš Hlavsa, manažer projektu ze 
společnosti BULL.

Vlastní instalaci datového kontejneru Mo-
bull v lokalitě VŠB-TUO předcházela náročná 
příprava místa instalace, tak aby bylo možné 
datový kontejner rychle propojit s napájecí 
a chladicí infrastrukturou. Vše proběhlo podle 
požadovaného časového harmonogramu 
a následně byla dokončena implementace 
a zahájeny akceptační testy. 

 Náročná akceptace systému byla zaměře-
na především na tyto oblasti:

 inventura, tj. předvedení faktického stavu 
dodaných zařízení, systémů, licencí atd.,

 testy funkčnosti, tj. ověření požadované 
funkčnosti dílčích i kompletních systémů,

 testy parametrů řešení, tj. ověření poža-
dovaných a/nebo deklarovaných technických 
parametrů řešení,

 testy stability, tj. ověření dlouhodobého 
spolehlivého, stabilního fungování systémů,

 měření energetické náročnosti, zejména 
elektrického příkonu řešení a jeho částí a mě-
ření PUE (Power Usage Effectiveness).

Po úspěšném provedení akceptačních tes-
tů následovalo zaškolení specialistů zákazníka. 
Superpočítač ANSELM byl předán k užívání 

ve druhé polovině května roku 2013, tedy 4,5 
měsíce od podpisu smlouvy.

Záruční servis a podpora 
Datem předání superpočítače ANSELM 

k užívání byl zahájen záruční servis a podpora 
v délce trvání pěti let. 

Tato služba je rozdělena do následujících 
kategorií:

 reaktivní podpora a servis obsahující ga-
rantovanou dobu odezvy a dobu opravy podle 
závažnosti poruchy, 

 pravidelná údržba jednotlivých kompo-
nent MDC,

 softwarová podpora a on-line monitoring, 
 systémová podpora, která obsahuje pře-

devším odborné poradenství k problémům 
souvisejícím s provozem superpočítače.

Od nanotechnologie až po medicínu
Superpočítač bude mít využití například 

v oblasti nanotechnologií, biomedicíny, při 
vývoji nových léčiv, ve strojírenství, environ-
mentálních technologií či automobilovém 
průmyslu a dopravě. Jedním z prvních výpo-
čtů, které superpočítač v tuto chvíli zpracová-
vá, je výzkum částic karbidu uranu, možného 
jaderného paliva pro IV. generaci rychlých ja-
derných reaktorů. 

Superpočítač je schopen modelovat situa-
ce, kdy se dramaticky mění tvar a velikost čás-
tic karbidu uranu při vysokých teplotách. 

Mezi první uživatele superpočítače IT4In-
novations patří také Výzkumný a zkušební le-
tecký ústav, který jej bude využívat k vývoji no-
vé generace křídel dopravních letadel. 

Společnost Intel je světovým líd-
rem v oblasti výroby a vývoje po-

lovodičů, technologií, produktů a iniciativ s cí-
lem soustavně zlepšovat pracovní prostředí 
a životy lidí. Další informace o společnosti In-
tel jsou dostupné na www.intel.com/pressro-
om a www.http://blogs.intel.com

Společnost NEKO KLIMA 
s.r.o. se zaměřujeme na řešení komplexních 
dodávek běžných klimatizací a non-IT infra-
struktury datových center, zahrnujících: přes-
né klimatizace, racky, napájení, UPS a ostatní 
non-IT technologie. Více informací o společ-
nosti najdete na http://www.nekoklima.cz/

Parametry ANSELMU v číslech
Výpočetní část

 Výkon 94 TFLOPS
 180 ks výpočetních uzlů bullx 510 Intel Xe-

on a 27 uzlů s akcelerací Intel Xeon Phi, 
respektive Nvidia Kepler K20 

 2 ks „tlustých“ uzlů bullx R425
 3 312 procesorových jader
 13,2 TB paměti 
 Výpočetní síť Infiniband 

Datové úložiště 
 439 TB uživatelské diskové kapacity reali-

zované na storage LSI (NetApp) 
 555 TB páskové kapacity realizované pás-

kovou knihovnou QUATUM 
Další vybavení

 24 ks serverů bullx R pro administraci, zá-
lohování, virtualizaci atd.

„Společnost BULL prokázala během dodávky a instalace superpočítače ANSELM vysokou kompe-
tentnost v oboru výstavby superpočítačových center. Vzájemnou spolupráci hodnotíme jako vysoce 
profesionální a za největší přednosti považujeme především velkou angažovanost a ochotu vyhovět 
našim požadavkům a přáním i nad rámec stanovených povinností. Tento přístup dodavatele umožnil 
realizaci dodávky a implementaci takto komplikovaného systému během velmi krátké doby,“ hodno-
tí spolupráci Branislav Jansík, ředitel superpočítačových služeb IT4Innovations.

BULL je dceřinou společností Group BULL, významné francouzské společnosti po-
skytující služby v oblasti informačních technologií.
V České republice se BULL řadí mezi přední dodavatele řešení a služeb v oblasti spe-
ciálních bezpečnostních technologií pro bezpečnostní složky České republiky, ale ta-
ké v oblasti enterprise a superpočítačové ICT infrastruktury.

Další informace o společnosti BULL jsou dostupné na www.bull.cz

ANSELM – úspěšný krok k realizaci Národní-
ho superpočítačového centra 
Dodávka superpočítače a jeho úspěšné uve-
dení do provozu je prvním krokem k vybu-
dování českého vědeckého centra na evrop-
ské úrovni. Francouzská společnost BULL 
zde zúročila své zkušenosti z budování ob-
řích superpočítačů a ANSELM byl předán 
k dispozici českým vědcům v požadovaném 
termínu. Mobilní datové centrum Mobull, 
jež je součástí dodávky superpočítače AN-
SELM, je připraveno na rychlou a bezpro-
blémovou instalaci dalších výpočetních clus-
terů, které poskytnou další výpočetní výkon 
potřebný v akademické i komerční sféře. 


