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Slika 1: IZUM – Institut informacijskih znanosti
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Slika 2: Superračunalnik VEGA

Slika 3: Branko Zebec, vodja projekta
Vega
VEGA, prvi superračunalnik EuroHPC,
IZUM – Institut informacijskih znanosti,

projekt nabave in postavitve ter zagon
delovanja, pridobitev za znanost,
pridobitev za Slovenijo, pridobitev za
Evropo, svet ... Preden smo se želeli
seznaniti s projektom in organizacijo
projektnega managementa, smo si
pogledali v slovenski pravopis, kakšne
vse pomene ima beseda Vega. Našla smo
posebej zanimive: Vega - slovenski
matematik in Vega najsvetlejša zvezda v
ozvezdju
Lira.
Začetek
razvoja
računalnikov
lahko
povežemo
z
matematiko z logaritmi, katerih oče je
ravno dr. Vega. Drugi pomen besede
Vege pa se glasi: najsvetlejša zvezda v
ozvezdju Lira. Najsvetlejša zvezda? Ni
Vega računalnik na IZUM-u ena izmed
»najsvetlejših zvezd« v »ozvezdju«
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slovenske znanosti? Se naj pojem Vega
superračunalnik poveže z ostalimi pojmi,
ki so zapisani v pravopisu pod Vega?

računskih operacij hkrati zaradi velikega
števila procesorskih enot in hitre
medsebojne povezave in komunikacije
med njimi.

Odgovorite si sami, mi smo si že.
31. marca lansko leto je IZUM končal
projekt
nabave
in
instalacije
superračunalnika Vega. Namen, cilji,
pomen, povezave, znanje, projekti
uporabe, zmogljivosti in še katero
besedo lahko uvrstimo v vprašanja, ki bi
si jih želeli zastaviti. V prispevku tega
Mrežnika se bomo osredotočili na
projekt, projektni management, vodenje
zagona delovanja in kakšne naloge
prevzema HPC Vega po zagonu
delovanja. Vega je superračunalnik
spoznati ga, ni enostavno. Izbrali smo
nekaj spletnih strani, da izvemo o njem
več. Moramo pa ob tem spoznati še IZUM
– Institut informacijskih znanosti. Zato
predlagamo bralcem, da si pogledajo
najprej spletne strani, ki smo jih vključili v
tekst ob vprašanjih.
Kaj je superračunalnik?
To vprašanje smo si zastavili, ker
predpostavljamo, da nekaj o teh
računalnikih vemo, nekateri zelo veliko,
saj morebiti celo delajo z njim, nekateri
pa manj ali skorajda nič. Vendar govoriti
o projektu postavitve superračunalnika le
zahteva, da super računalnik predstavimo
vsaj v grobih obrisih. Povzemamo iz
spletnih strani osnovno obrazložitev, da
je
superračunalnik najhitrejša,
najmočnejša vrsta računalnika, ki je
sposobna opraviti
izredno veliko

V prvem četrtletju leta 2021 sta bila v
Sloveniji
končana
dva
izredno
pomembna projekta na področju
superračunalništva
oziroma
visokozmogljivostnega
računalništva
(high performance computing, HPC).
Najprej je Akademsko raziskovalno
omrežje Slovenije (Arnes) razširilo svojo
superračunalniško gručo, ki je dobila
4.256 novih procesorskih jeder in 48
novih
grafičnih
procesorjev Nvidia.
Skupna zmogljivost superračunalnika je
po vzpostavitvi polne produkcije na
začetku marca 2021 dosegla okrog 520
teraflopov na sekundo oziroma 520 tisoč
milijard računskih operacij s plavajočo
vejico na sekundo (FLOPS). Arnesov
sistem je s tem postal najzmogljivejši
superračunalnik v Sloveniji vsaj ob
zagonu svojega delovanja.
Z drugim projektom je na IZUM Institutu
informacijskih
znanosti
mednarodno podjetje Atos s sedežem v
Franciji v sodelovanju z domačima
podjetjema Atr.sis iz Trzina in NTR
inženiring iz Maribora postavilo novi
superračunalnik,
poimenovan
kot
superračunalnik
HPC
Vega,
z
zmogljivostjo 6,9 milijona milijard
izračunov na sekundo – to je 6,9
petaflopa na sekundo, kar je približno
trinajstkrat več kot Arnesovih 0,52
petaflopa na sekundo. Atos je sredi
marca istega leta predal IZUM v nadaljnje
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opremljanje za uradno odprtje in začetek
delovanja. Arnesov sistem je tako le za
kratek čas okrepil svojo dolgoletno
vodilno vlogo pri nas, ki jo je prevzel
Vega.

superračunalniškega centra in s tem
krepitev nacionalnih visokozmogljivih
računskih zmogljivosti za potrebe
slovenskega raziskovalno-inovacijskega
in gospodarskega prostora.

Vega temelji na infrastrukturi Atos
BullSequana XH2000. Celoten sistem je
stal 17,2 milijona evrov. Približno tretjino
zneska je pokrilo Skupno podjetje za
evropsko
visokozmogljivostno
računalništvo
(EuroHPC
Joint
Undertaking), ostalo pa država Slovenija
prek Instrumenta za povezovanje Evrope
(IPE) ter programa za raziskave in
inovacije Obzorje 2020, kjer so bila na
voljo kohezijska sredstva za enakomeren
regionalni razvoj Slovenije.

Projekt
sta
financirala Evropska
unija iz Evropskega
sklada
za
regionalni razvoj ter ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport v okviru
operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike 2014–2020.
Projekt je občutno pripomogel k
uresničitvi
ciljev
deklaracije
za
sodelovanje
na
področju
visokozmogljivega računalništva podjetja
EuroHPC. Slovenija se je s podpisom
deklaracije zavezala k vzpostavljanju
integrirane in dostopne visokozmogljive
računalniške infrastrukture.

Vse aktivnosti, povezane s postavitvijo
oskrbne in sistemske infrastrukture, sta
postavili, kakor smo že omenili, slovenski
podjetji Atr.sis in NTR inženiring. Šlo je za
pripravo
podatkovnega
centra
z
namestitvijo sistemov napajanja in
hlajenja
ter
vseh
komponent
superračunalnika, omrežnih sistemov in
podpornih
sistemov
ter
zagon
infrastrukture. Obe podjetji skrbita za
vzdrževanje infrastrukture v celotni
življenjski dobi, ki naj bi bila pet let. HPC
Vega je del projekta HPC RIVR (RIVR je
kratica za »raziskovalno infrastrukturo
vzhodne regije«), v katerega so vključeni
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
informacijske študije v Novem mestu in
IZUM, ki je postal glavna gostiteljska
lokacija za novi superračunalnik na peta
ravni v Sloveniji. Cilj projekta je
vzpostavitev
nacionalnega

Superračunalnik Vega (povzeto po
Finance.si). se je ob zagonu uvrščal med
60
največjih
superračunalnikov
računalnikov na svetu. Slovencev nas je
po
zadnjih
podatkih
2.108.708.
Razmišljamo in smo lahko ponosni?
Bralci, odgovorite si sami.
Pogovarjali smo z vodjem projekta Vega
g. Brankom Zebcem, pomočnikom
direktorja IZUM in strokovnjakom z
velikimi
izkušnjami
na
področju
informacijske tehnologije in storitev,
strokovnjakom za poslovni razvoj,
strateško načrtovanje, poslovni razvoj,
upravljanje IT in vodenje projektov.
Omejili se bomo na projekt, vodenje
projekta in na obvladovanje projektov
uporabnikov kot del projektnega
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poslovanja IZUM.
Nam lahko dopolnite našo kratko in
seveda nepopolno obrazložitev, kaj je
superračunalnik?
Kaj
je
superračunalnik? Predstavljen je sicer
na vaših spletnih straneh, vendar, kaj
bi dodali glede na naše projektno
zanimanje in nepoznavanje?
Na kratko bi lahko rekli, da je
superračunalnik skupek velikega števila
zmogljivih procesorjev, med seboj
povezanih s komunikacijsko opremo z
veliko pasovno širino in majhno latenco,
ter zelo hitrim dostopom do velikih
diskovnih skladišč.
Kaj pomeni Vega za Univerzo v
Mariboru, za Slovenijo, slovensko
znanost in za uporabnike in ne
nazadnje za vse, ki so sodelovali pri
izdelavi do zagona delovanja? Kaj
pomeni za svet? Ko smo se seznanjali z
Vego, tudi z obiski študentov, smo
dobili občutek ponosa in spoznanje,
da smo v stanju izvesti tako zahteven
projekt. Kaj pomeni superračunalnik
Vega za svetovno informacijsko in
drugo znanost? Uvrstiti ga moramo v
sam
vrh
maloštevilnih
superračunalnikov v svetu.
Slovenska znanost je z Vego dobila
vrhunsko raziskovalno opremo, ki jo je do
zdaj morala najemati v tujini pod pogoji,
ki niso bili vedno najugodnejši.
Dosedanja uporaba namreč kaže, da so
že zdaj kapacitete skoraj v celoti
izkoriščene. Prepričan pa sem, da bo

Univerza v Mariboru in tudi množica
raziskovalnih institucij drugod po
Sloveniji znala to prednost izkoristiti.
Dejstvo, da smo projekt uspešno izvedli
prvi od osem izbranih HPC projektov na
razpisu EuroHPC JU pove, da je projektni
tim res opravil odlično delo. Ob tem je
pomembno tudi, da smo ob omejenem
prostoru in razpoložljivi energiji dosegli
odlične kapaciete s sorazmerno nizkimi
obratovalnimi stroški, saj procesorje
hladimo z vodo s 35 stopinjami Celzija,
kar omogoča prosto hlajenje ves čas
obratovanja.
Kdo je »oče« imena Vega?
Ime za naš superračunalnikje predlagal
dr. Jan Jona Javoršek, sicer vodja Centra
za omrežno infrastrukturo na Institutu
Jože Stefan, saj smo ob prijavi na razpis
EuroHPC JU morali navesti ime
superračunalnika.
Vsak projekt ima neki začetek, kar je
lahko ideja, pobuda, strategija,
spoznanje nujnosti, da moramo
stvaritev izvesti, določitev vhodne
projektne zahteve, krizno stanje, ki
narekuje ukrep, pa še kaj. Kaj je bil
pravzaprav začetek projekta HPC
Vega? Katero odločanje je bilo
odločilno, kdo vse je pri tem sodeloval,
kaj je bilo odločilnega pomena, da je
nastal projekt? Kaj je bilo vse bilo
potrebno opraviti za začetek projekta?
Vprašanje je za nas še posebej
zanimivo, saj so bili udeleženci
projekta zelo različni in tvorili so
obsežen projektni sistem.
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Na spletni strani lahko razberemo: Skupaj
z Akademsko in raziskovalno mrežo
Slovenije (ARNES) je IZUM povezal
slovensko skupnost HPC in HPDA
v slovensko
nacionalno
superračunalniško omrežje SLING. Kot
del projekta HPC RIVR in v sodelovanju
s Fakulteto za informacijske študije Novo
mesto je IZUM postal glavna gostiteljska
lokacija za novi superračunalnik na
petaravni
v
Sloveniji,
ki
ga
koordinira Univerza v Mariboru.
Se je projekt začel z dogovorjenim
sodelovanjem navedenih institucij?
Projekt HPC RIVR je s pozivom za oddajo
vloge
injiciralo
Ministrstvo
za
izobraževanje znanost in šport in
predlagalo
ustanovitev
konzorcija
institucij iz vzhodne regije. To so Univerza
v Mariboru kot vodilni partner, IZUM in
Fakulteta za informacijske študije iz
Novega Mesta. MIZŠ je prepoznal, da
bodo te tri institucije v sodelovanju z
združenjem SLING uspešno izvedle
projekt izgradnje superračunalnika z
imenom HPC Vega. V sklopu projekta
HPC RIVR nam je na IZUM-u uspelo
formirati
motivirano
skupino
5
sodelavcev, ki skrbi, da superračunalnik
Vega deluje nemoteno in da imajo
uporabniki pomoč pri izvajanju svojih
projektov. EuroHPC JU namreč ocenjuje,
da je naš projekt eden najuspešnješih v
sklopu
izgradnje
osmih
superračunalniških centrov po vsej
Evropi.

Kdo
vse
so
snovalci
zamisli
superračunalnika, kdo je bil v to
vključen, kdo je projekt vodil?
Pravzaprav
je
naše
projektno
zanimanje vezano na to, kdo vse je bil
v vlogi projektnega managementa, ali
preprosto vodstva projekta?
Snovalci
zamisli
o
izgradnji
superračunalnika izvirajo predvsem od
strokovnjakov dr. Andreja Filipčiča in dr.
Jan Jona Javoršek iz Instituta Jožef Stefan.
MIZŠ je idejo podprl s financiranjem
projekta HPC RIVR v vrednosti 20 MEUR.
Za vodjo projekta je bil imenovan
prorektor UM dr. Zoran Ren, ki je tudi
koordniniral projekt. Ožjo strokovno
skupino
za
pripravo
projektne
dokumentacije so sestavljali dr. Miran
Ulbin (Fakulteta za strojništvo UM), Dejan
Valh (IZUM), dr. Andrej Filipčič (Institut
Jožef Stefan, Univerza v Novi Gorici), dr.
Jan Jona Javoršek (Institut Jožef Stefan) in
Avgust Jauk (Arnes). Za izgradnjo svojega
superračunalnika pa je vsaka od
sodelujočih
institucij
imela
svojo
projektno skupino. Projekt izgradnje HPC
Vegasem vodil jaz, za pripravo tehničnih
specifikacij je bil vodja skupine dr. Andrej
Filipčič, postopke javnega naročanja je
vodil Slavko Šerod.
Vemo, da je težko predstaviti proces
izvajanja tako kompleksnega projekta,
njegov namen, cilje in plan izvajanja
projekta do otvoritve. Prosimo vas za
opis s poudarkom na mejnikih
izvajanja projekta. Zasledimo lahko
odločilni mejnik podpisa pogodb in
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predvsem tudi mejnike pridobitve
finančnih virov.
Naj povzamemo iz spletnih strani:
pogodbo o nakupu (procurement) za HPC
Vego sta 29. septembra 2020 podpisala
Skupno podjetje EuroHPC in gostitelj,
IZUM iz Slovenije z dobaviteljem opreme
Atos. Po javnem razpisu iz aprila 2020 je
bila za dobavitelja izbrana družba Atos.
Dne 10. marca 2021 je bil superračunalnik
dobavljen in začela se je faza primerjalne
analize. Vendar je bilo pred tem treba
izvesti še »veliko stvari«. Projekt HPC
RIVR se je začel izvajati 11. aprila 2018, ko
smo prejeli poziv MIZŠ za oddajo vloge
za projekt Nadgradnja nacionalnih
raziskovalnih infrastruktur – »HPC RIVR«.
Dokument identifikacije investicijskega
projekta so potrdili upravni odbori vseh
treh sodelujočih institucij konec maja
2018. Za tem je 29. 8. 2018 sledila
potrditev
investicijskega
programa
»NADGRADNJA
NACIONALNIH
RAZISKOVALNIH INFRASTRUKTUR – HPC
RIVR«. Pogodbo za izvedbo je UM z MIZŠ
podpisala 21.12.2018. Prva aktivnost pri
izvedbi projekta je bila v letu 2019
zagotovitev oskrbne infrastrukture na
UM za superračunalnik HPC Maister, ki je
lociran na UM. to V mesecu septembru
2019 je bila izvedena še oskrbna
infrastruktura na IZUM-u za HPC Vega.
Otvoritev prototipnega HPC Maister je
bila na Univerzi v Mariboru že 27.11.2019.
Za
izvedbo
projekta
nabave
superračunalnika Vega smo na IZUM-u
formirali projektno skupino, ki ji je
predsedoval dr. Andrej Filipčič, ostali

člani pa so bili dr. Jan Jona Javoršek,
Avgust Jauk, Barbara Krašovec, Dejan
Lesjak, Dejan Valh. Za izvedbo postopkov
javnega naročanja so poskrbeli Slavko
Šerod, Uroš Škufca iz podjetja Praetoer
ter jaz.
Za obveščanje potencialnih ponudnikov
superračunalnika smo 23. 9. 2019 na
portalu javnih naročil objavili namero o
nabavi superračunalnika Vega. Tekom
leta 2019 smo se prijavili na projekt
EuroHPC JU za dodatna sredstva za
izgradnjo HPC Vega in s prijavo tudi
uspeli. Tako smo si zagotovili dodatnih 6
M EUR. Pogodbo o hostingu smo z
Evropsko komisijo in EuroHPC podpisali v
Strasburgu 27.11.2019, pogodbo o
sofinaciranju nabave HPC Vega pa
10.1.2020. Razpis za nabavo HPC Vega je
bil na portalu javnih naročil objavljen
27.4.2020.
Pogodba
z
izbranim
izvajalcem Atos iz Francije je bila
podpisana 29.9.2020. V pogodbi je bil
dokončni rok za dobavo instalacijo in
testni zagon določen 10.3.2021. Kljub
omejitvam zaradi COVID-19 krize pri nas
in v svetu so dobave tekle dnevno in v
skladu s predvidenimi roki. Najtežji je bil
zadnji mesec, ko smo bili bitko s časom.
Treba je bilo preveriti, da so vse
komponente in zmogljivosti v skladu s
ponudbo na javnem razpisu. Dobavitelj
Atos je s podizvajalci vsa dela realiziral v
predvidenem roku in kvaliteti. Za izvedbo
napajanja in hlajenja je Atos najel NTR
inženiring iz Maribora, za instalacijo
računalniške opreme pa firmo Atr.sis iz
Ljubljane. Obe podjetji bosta vzdrževali
dobavljeno opremo pet let od dobave.
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Poudariti velja tudi, da so ves čas izvedbe
projekta veljali omejitveni ukrepi zaradi
COVID-19, da so sodelavci zbolevali in
imeli omejitve gibanja, karantene itd.,
vendar so vseeno bile vse aktivnosti
pravočasno izvedene.
Ob zagonu projekta ste izdelali plan
izvedbe projekta, ki je seveda bil
osnovan na procesih izvedbe projekta.
Kakšen način planiranja projekta ste
izbrali in kako so se dela izvajala po
planu? Kako je nastajal finančni plan in
kako je bilo zagotovljeno razpršeno
financiranje z različnimi finančnimi
viri? Planiranje in kontrola poslovanja
povezanega s projektom je bila naloga
IZUM-a in drugih, predvsem skupnega
podjetja. Kako je to bilo organizirano
in izvajano?
Projekt smo planirali po metodi
postavljanja rokov ključnih dogodkov oz.
mejnikov v procesu izvajanja projekta.
Vsak izvajalec oz. udeleženec na projektu
je bil seznanjen s temi roki. Plansko
usklajevanje je potekalo direktno z
vodstvom projekta IZUM, med samimi
izvajalci in na projektnih sestankih. Naj
izpostavim
sestanke
vsak
petek
popoldan. Bili so izrednega pomena za
uspešno izvedbo projekta.
Mejnikov v procesu izvajanja projekta je
bilo veliko. Omejil se bom na
najpomembnejše z vidika določanja
ciljev, organizacije, stroškov, financiranja,
izbora opreme in plana izvedbe.
Če hočemo govoriti o začetku projekta, bi
morali pravzaprav govoriti o razvoju

računalništva in informacijskih znanosti
na Univerzi v Mariboru. Izpostaviti
moram poleg razvoja računalništva in
informatike na fakultetah in še pred več
kot 30. leti ustanovljen Računalniški
center Univerze v Mariboru (RCUM).
Pomembno vlogo ima pri tem projektu
IZUM – Institut informacijskih znanosti
Maribor, ki je javni zavod, ki ga je
ustanovila Vlada Republike Slovenije kot
informacijski servis slovenske znanosti,
kulture in izobraževanja. V prostorih
IZUM-a je superračunalnik tudi instaliran.
IZUM zagotavlja vse potrebno za
delovanje in strokovno in drugo podporo
za njegovo koriščenje. Skupaj z drugimi
nosilci informacijskih dejavnosti v državi
zagotavlja vključenost Slovenije v tokove
informatizacije sodobnega sveta.
Začetek
projekta zahteva znanje,
usposobljenost, pripravljenost, izkušnje,
dorečene strategije, finančna sredstva,
organizacijo za zagon in izvajanje
projekta, organizacijo za vodenje
projekta, projektno usmerjene izvajalce in
ne nazadnje uporabnike tega, kar projekt
s svojimi dosežki omogoča in še kaj glede
na značilnosti projekta. Vendar brez
iniciatorjev kot ključnih oseb projekt ne
more nastati in tudi izvesti. Ključnih oseb
projekta je bilo več in vsem gre zahvala
za njihovo delo in požrtvovalnost. Med
njimi bi izpostavil dr. Zorana Rena
ednega profesorja, vodjo Laboratorija za
zahtevne inženirinške simulacije in
eksperimentiranje na Fakulteti za
strojništvo UM ter prorektorja za
znanstveno-raziskovalno dejavnost UM.
V začetku 90. let se je začel ukvarjati z
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razvojem matematičnih modelov in
programske opreme za procesiranje na
paralelnih računalniških sistemih. V tem
času je vzpostavil enega prvih paralelnih
sistemov iz 48 transputerjev na javnih
univerzah v Veliki Britaniji. V okviru tega
projekta je skrbel za vodenje in
koordinacijo projekta HPC RIVR na UM.
Projekt
"Nadgradnja
nacionalnih
raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR" je
namenjen vzpostavitvi nacionalnega
superračunalniškega centra z glavnim
ciljem
krepitve
nacionalnih
visokozmogljivih računskih kapacitet za
potrebe
slovenskega
raziskovalnoinovacijskega in gospodarskega prostora.
(https://www.hpc-rivr.si/ ).
Na IZUM Institutu za informacijske
znanosti so bili odgovorni Dejan Valh,
strokovnjak za strojno opremo in Slavko
Šerod za izvedbo postopkov javnega
naročanja. Sam sem bil v vlogi vodje
projekta.
Naj omenim še strokovne sodelavce iz
Inštituta Jozef Stefan iz Ljubljane dr.
Andrej Filipčič, dr, Jan Jona Javoršek,
Barbara Krašovec, Dejan Lesjak, iz
ARNES-a pa Avgust Jauk in strokovnjali iz
združenja SLING.
Na kratko sem predstavil samo del
ključnih domačih in tujih strokovnjakov,
katerih znanje, usposobljenost in
pripravljenost za sodelovanje na projektu
je pripomoglo k uspešni izvedbi projekta.
Moram pa se opravičiti vsem, ki jih nisem
navedel. Brez njihovega sodelovanja
projekta ne bi bilo možno izvesti.

Rezultate projekta HPC RIVR in
vzpostavitev računalniške gruče HPC
Maister na UM smo s pridom uporabili pri
pripravi razpisne dokumentacije za
nabavo HPC Vega. Dobili smo veliko
znanj, izkušenj in spoznanj. Ob tem
moram še omeniti predvsem tako
strategijo države, strategijo UM, ki se
navezuje na razvoj informacijskih
znanosti v državi in svetu. Iz želja je
nastajala potreba in nato je bil potreben
»trenutek začetka«. Dozorevala je
potreba po superračunalniku. Ocena jer
bila, da imamo na UM v sodelovanju z
drugimi
znanstveno
raziskovalnimi
institucijami in podjetji dovolj znanja in
dovolj resursov za izvedbo projekta,
razen
seveda
finančnih
sredstev.
Pridobitev teh, kje bil eden izmed ključnih
mejnikov pa tudi pogojev za začetek
izvajanja projekta.
Projekt izgradnje HPC Vega je bil izredno
kompleksen,
interdisciplinaren,
organizacijsko
izvedbeno
zahteven
projekt. Omejil se bom na predstavitev
ključnih mejnikov projekta.
▪ 11.4. 2018: Poziv za oddajo vloge
za projekt Nadgradnja nacionalnih
raziskovalnih infrastruktur – » HPC
RIVR«,
št.:
5442-24/2017/6,
posredovana s strani Ministrstva
izobraževanje, znanost in šport z
dne 11.4.2019. UM in vsi potrebni
akterji so sprejeli odločitev da se
UM odzove na poziv in poda svojo
vlogo.
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

30.5.2018:
Dokument
identifikacije
investicijskega
projekta so potrdili upravni odbori
vseh treh sodelujočih institucij
konec maja 2018.
29.8.2018
je
MIZŠ
potrdil
investicijski
program
»NADGRADNJA NACIONALNIH
RAZISKOVALNIH
INFRASTRUKTUR – HPC RIVR«.
21.12.2018 je UMB z MIZŠ
podpisala pogodbo o izvedbi v
okviru Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014 – 2020
September 2019 zagotovljena
oskrbna infrastruktura na UMB za
HPC Maister in na IZUM-u za HPC
Vega.
27.11.2019
je
bila
tvoritev
prototipnega HPC Maister na
Univerzi v Mariboru.
23.9.2019
Za
obveščanje
potencialnih
ponudnikov
superračunalnika je bila na portalu
javnih objavljena namera o nabavi
superračunalnika Vega.
15.4.2019 oddaja prijave na
sofinanciranje EuroHPC
17.6.2019 je EuroHPC objavil, da
bo sofinanciral HPC Vega z 6
MEUR
27.11.2019 podpis pogodbe o
hostingu smo z Evropsko komisijo
in EuroHPC v Strasburgu
10.1.2020 podpis pogodbe o
sofinaciranju nabave HPC Vega

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

•

27.4.2020 objava razpisa za
nabavo HPC Vega na portalu
javnih naročil
29.9.2020 podpisana pogodba z
izbranim izvajalcem Atos iz
Francije.
10.3.2021 zaključena instalacija in
testni zagon. Vsa dela je dobavitelj
realiziral v predvidenem roku in
kvaliteti. Za izvedbo napajanja in
hlajenja je Atos najel izvajalca NTR
inženiring
iz
Maribora
za
instalacijo računalniške opreme pa
firmo ATR iz Ljubljane. Obe
podjetji bosta tudi vzdrževali
dobavljeno opremo 5 let od
dobave.
Določitev superračunalnika z vso
konfiguracijo – podlaga za
izdelavo razpisne dokumentacije
je pripravila tehnična skupina pod
vodstvom dr. Andreja Filipčiča.
Objavo razpisa je pripravil Slavko
Šerod v sodelovanju z Andrejem
Škufco
Strokovno komisijo za oceno
ustreznosti prejetih ponudb in
izbiro ponudnika je vodil dr.
Andrej Filipčič
Izbor ponudnika se je izvedel z
ocenjevanjem ponujene opreme
in storitev z vnosom več kot 100
različnih parametrov, ki jih je
določila tehnična komisija
Pogodbo o nakupu (procurement)
za HPC Vego sta 29. septembra
2020 podpisala Skupno podjetje
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•

•

•

•

EuroHPC in gostitelj, IZUM iz
Slovenije. Po javnem razpisu iz
aprila 2020 je bila za dobavitelja
izbrana družba Atos iz Francije.
V pogodbi je bilo zahtevano, da
dobavitelj
za
razpoložljiva
sredstva dobavi največ opreme.
Dodatna dela niso bila predvidena
in jih tudi ni bilo. Med merili pa je
bilo treba navesti izkoristek
(celotna poraba električne enrgije
za napajanje računalniške opreme
in hlajenje), ki bistveno vpliva na
višino obratovalnih stroškov.
10. 3. 2021 je bila podpisana
dokumentacija
o
prevzemu
superračunalnika Vega kot nova
infrastruktura
EuroHPC
na
petaravni, ki ga je delno
sofinanciralo Skupno podjetje za
evropsko visoko zmogljivostno
računalništvo (EuroHPC JU).
Vzdrževanje vse opreme za dobo
5 let od dobave je vključeno v
pogodbi o nabavi HPC Vega
20. april 2021 Svečana otvoritev in
začetek poskusnega obratovanja

Od enega mejnika do naslednjih smo
morali izvesti vrsto različnih aktivnosti.
Glede na pogodbe in roke zagotavljanja
evropskih sredstev je bilo treba vsa dela
na projektu izvajati po planu doseganja
rokov mejnikov projekta. Končni rok za
izvedbo vseh aktivnosti je bil 31. 3. 2021,
če tega ne bi dosegli bi vsa sredstva
propadla.
t r eba

Prosimo za kratko predstavitev
ključnih dokumentov projekta, čeprav
lahko predpostavljamo, da jih je več.
Res je več pomembnih dokumentov,
kateri je bil ključni je težko reči. Vsi
dokumenti so bili potrebni in vsa
tehnična in ostala dokumentacija
predstavlja
dokumentacijsko
bazo.
Managiranje te baze je bilo zelo zahtevno
delo, je bilo del izvajanja projekta. Razviti
smo
morali
dokumentacijski
management ustrezno podprt z IT. Na
vaše vprašanje se bom omejil na dvoje
dokumentov.
Investicijski projekt »NADGRADNJA
NACIONALNIH
RAZISKOVALNIH
INFRASTRUKTUR
–
HPC
RIVR«,
Dokument identifikacije investicijskega
projekta:
- naročnik dokumentacije Institut
informacijskih znanosti Maribor,
namen:
izdelava
investicijske
dokumentacije na Poziv za oddajo vloge
za projekt Nadgradnja nacionalnih
raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR,
posredovan s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport z dne 11.
4. 2018
- investitor in vodilni partner: Univerza v
Mariboru, Fakultdeta za informacijske
študije in Inštitut informacijskih znanosti
Maribor
- izdano pooblastilo javnemu Branku
Zebcu Za podpisovanje dokumentov za
projekt HPC RIVR (sicer v pristojnosti
direktorja IZUM)
- izdelovalec investicijske dokumentacije
JHP projektne rešitve d.o.o.,
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- odgovorna oseba prof. dr. Zoran Ren,
vodja projekta HPC RIVR
Investicijski projekt ima obsežno vsebino.
Glede na to, da vas zanima predvsem
organizacija vodenja in izvajanja projekta,
bi se osredotočil na naslednje:
- opredelitev investitorja, sofinancerja,
upravljavca, izdelovalce investicijske
dokumenatacije in ostalih strokovnih
služb,
- opredelitev odgovornih oseb za
pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne
dokumentacije,
- predstavitev konzorcijskih partnerjev z
opisom
obstoječega
stanja
opremljenosti, ki so bili Univerza v
Mariboru kot vodilni partner, Raziskave in
razvoj Univerze v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta
za naravoslovje in matematiko, Fakultete
za organizacijske vede, Fakulteta za
informacijske študije v Novem mestu,
IZUM Institut informacijskih znanosti
- opredelitev razvojnih možnosti in ciljev
investicije ter preveritev usklajenosti z
razvojnimi strategijami in politikami, kot
so Strategija razvoja Slovenije, 2030,
Skupni strateški okvir za obdobje 2014 –
2020, Operativni program za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju
2014 – 2020, Slovenska strategija
pametne specializacije S4, Resolucija o
raziskovalni inovacijski strategiji Slovenije
2011 – 2020, Načrt razvoja raziskovalne
infrastrukture 2011 – 2020, Program za
spodbujanje
raziskav
in
razvoja
Ministrstva za izobraževanje, znanost in

šport na področju znanosti 2016 – 2020,
Visoko zmogljivo računalništvo: položaj
Evrope v globalni tekmi,
predstavitev
variant,
kjer
so
predstavljene variante izvedbe projekta,
- po predstavitvi ponudnikov celovitih
rešitev HPC na ključ je opisan nakup
opreme in vzpostavitev centra HPC po
lastni arhitekturni zasnovi kot velik
mednarodni superračunalniški center,
- posebej se omenja pomen iniciative za
nacionalni Grid (SLING), saj ima Slovenija
vzpostavljeno skupnost raziskovalnih in
infrastrukturnih zavodov za zmogljivo
računanje, za delovanje katerega na
administrativni in tehnični ravni skrbi
Arnes - akademska in raziskovalna mreža
in Inštitutom Jožef Stefan. V SLING je
združenih 80% vseh slovenskih visoko
zmogljivih računalniških kapacitet in
njeno poslanstvo je vzpostavitev trajne
nacionalne
infrastrukture
gird
z
dostopom do skupnih nacionalnih in
evropskih kapacitet za partnerske
organizacije in uporabnike,
- po predstavitvi nalog SLING je podan
opis infrastrukture v sklopu projekta HPC
RIVR in v sklopu tega oprema na Univerzi
v Mariboru in opremi IZUM kot osnovno
vozlišče HPC RIVR,
- primerjava variant in izbora optimalne
variante s predlogom: Na podlagi tega se
sprejme sklep, da je varianta 1B, ki
predvideva izvedbo projekta nadgradnje
raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR v
sklopu konzorcija s pomočjo nepovratnih
sofinanciranih
sredstev
evropske
kohezijske politike, edina primerna
varianta izvedbe projekta in kot takšna
tudi kot optimalna varianta,
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- sledi opredelitev vrste investicije in
ocena
investicijskih
stroškov
po
posamznih partnerjih v stalnih cenah brez
DDV (v EUR),
- pomembno poglavje z vidika plana
izvedbe projekta je poglavje »Dinamika
izvajanja investicijskega projekta«
- po ugotovitvi, da bodo oddana večja
dela oddana skladno z Zakonom o
javnem naročanju, ostala dela pa bodo
oddana izbranim ponudnikom, sledi
delitev stroškov na upravičene in
neupravičene stroške
- opredelitev osnovnih elementov, ki
določajo investicijski projekt, kot so
zakonske podlage, strokovne podlage,
lokacija izvedbe investicijskega projekta,
projektnmi partner IZUM,
posebej
moramo
izpostaviti
specifikacijo investicijskih stroškov s
časovnim načrtom izvedbe,
zaključno
poglavje
Ugotovitev
smiselnosti in možnosti nadaljnje
priprave investicijske, projektne in druge
dokumentacije s časovnim načrtom je
zaključek s sklepno ugotovitvijo »Glede
na to, da gre za premišljeno operacijo
z znanim terminskim planom in zaprto
finančno konstrukcijo menimo, da je
investicijska naložba smiselna in
upravičena«.
V posebnem poglavju je predstavljena
organizacijska
shema
izvedbe
investicijskega projekta. UM, FIŠ in IZUM
ustanovijo konzorcij HPC RIVR, v okviru
katerega je prijavitelj projekta in
poslovodeči konzorcijski partner in FIŠ
ter IZUM konzorcijska partnerja v
projektu. IZUM je glavni nosilec

vzpostavitve in delovanja infrastrukturne
opreme, UM in FIŠ pa sta nosilca razvojno
– raziskovalna aktivnosti v podporo
projektu.
Upravljavska
struktura
konzorcija je zajemala Svet konzorcija in
Upravni odbor konhzorcija. IZUM je
nastopal v vlogi izvajalca in predvsem
v vlogi vodenja projekta.
Naslednji dokument se nanaša na
financiranje projekta, podal bom samo
ključne povzetke.
Pogodba o sofinanciranju izvedbe
operacije »Nadgradnja nacionalnih
infrastruktur – HPC RIVR« dne
21.12.2018 v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014 –
2020. Podpis pogodbe je bil ključni
dogodek projekta. Podpisnik pogodbe
sta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport, dr. Jernej Pikalo in Univerza v
Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, rektor.
Navajam na kratko samo nekaj
pomembnih elementov pogodbe:
- pravne podlage in navodila: uredbe EU,
- partnerski sporazum med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014 –
2020 in operativni program za izvajanje
evropske kohezijske politike,
- zakonodaja o državni upravi, zakon o
integriteti in preprečevanju korupcije,
zakon o izvrševanju proračunov,
- proračun Republike Slovenije za letp
2018 in 2019 (objavljena v Uradnih listih
RS)
- uredba o porabi sredstev kohezijske
politike
v Republiki
Sloveniji
v
programskem obdobju 2014 – 2020
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- razna navodila kot npr. navodila organa
upravljanja za načrtovanje odločanje o
podpori, spremljanju, poročanju in
vrednotenju
izvajanja
evropske
kohezijske politike v programskem
obdobju 2014 – 2020, navodila organa
upravljanja za potrjevanje in spremljanje
izvajanja operativnega programa
- zakon o raziskovalni in razvojni
dejavnosti
- poziv k oddaji vloge Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport,
- Visoko zmogljivo računalništvo: položaj
Evrope v globalni tekmi
- Deklaracija o sodelovanju na področju
visoko zmogljivega računalkništva. Gre za
deklaracijo Euro HPC, v katero je
Slovenija pristopila dne 18. 7. 2017.
V 1. členu so navedene pod pravne
podlage in navodila in drugo, kar zahteva
sklenitev tovrstnih pogodb. Navedenih je
46 pravnih in drugih aktov, ki jih je bilo
treba v projektu upoštevati. S tem
popisom smo hoteli v uvodu svojega
pogovora, predstaviti kaj vse so uvodne
zahteve za projekt, ki nakazujejo
kompleksnost projekta. V členih, ki
urejajo stroške, bi izpostavili vrste
upravičenih stroškov z delitvijo na vrste
upravičenih
stroškov
in
način
uveljavljanje stroškov. Gre za stroške
investicije
v
opremo
in
druga
opredmetena osnovna sredstva, investicij
v neopredmetena sredstva, standardno
lestvica stroškov na enoto za stroške dela,
stroške informiranja in komuniciranja,
davek na dodano vrednost in stroški
storitev zunanjih izvajalcev.

Pri vrednosti pogodbe je navedena
razporeditev stroškov na upravičene
stroške, ki jih financirata ESRR in
neupravičene, ki jih financira upravičenec.
Po tej pogodbi je bilo zagotovljenih
20.000.000 EUR s strani ESRR in
281.809,80 EUR, ki jih financira
upravičenec (dejansko gre za odbitni
delež DDV do katerega je upravičen
upravičenec). Delež prispevka EU je
80%.
V nadaljevanju je določeno obdobje
upravičenosti in roki za izvedbo, pravice
in obveznosti Ministrstva ter nadzor nad
porabo sredstev, pravice in obveznosti
upravičenca in varovanje podatkov. Med
prilogami k pogodbi bi poudarili Vlogo
prijavitelja projekta z dne 14.6.2018. in
dopolnitve z dne 30.8. 2018, sklep o izbiri
in konzorcijsko pogodbo.
Iz same pogodbe so razvidni roki, ki so
seveda pogojevali izdelavo celotnega
plana projekta.
Z zunanjimi izvajalci so bile sklenjene
pogodbe. Kdo so bili zunanji izvajalci
poleg teh, ki smo jih že omenili, katero
opremo so dobavili in kakšne storitve
so izvedli? In kako so imeli
organizirano vodenje svojega dela
projekta HPC Vega, če njihovo
vključenost
tako
poimenujemo?
Kot smo že omenili je bila v letu 2019
izvedena
zagotovitev
oskrbne
infrastrukture za bodoči superračunalnik.
V letu 2020 pa smo objavili razpis za
dobavo HPC Vega z izvedbo vseh
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instalacijskih del in 5 letno vzdrževanja
superračunalnika
in
oskrbne
infrastrukture.
Za dobavo in instalacijo opreme je bil
izbrani ponudnik Atos s pogodbenima
izvajalcema NTR inženiring in Atr.sis.
Izvedbo projekta smo spremljali z
rednimi sestanki vsak petek, kjer smo
preverjali, ali potek del teče v skladu s
predloženim planom in koordinirali
kritične točke izvedbe. Vsak sestanek je
bil dokumentiran z zapisnikom. Sestanki
pa so ves čas tekli preko videokonferenc.
Za izvedbo oskrbne infrastrukture je bil
zadolžen NTR, to je izvedbo napajanje
vključno s postavitvijo UPS sistemov in
izvedbo hlajenja. V sistemskem prostoru
RIVR1 je namščena CPU in GPU particija z
vodnim hlajenjem. Oprema se v tem
prostoru ob izpadu omrežnega napajanja
v 10 minutah izklopi. Prostor RIVR2 pa je
visoko razpoložljiv in v njem so
nameščena vozlišča za prijavo, hitri
diskovni sistem DDN in diskovno
skladišče. Oprema v tem prostoru ima
zagotovljeno dvojno napajanje z UPS-i in
dizelskim agregatom in dvojno hlajenje.
Dodatno smo razen opreme pri Atosu
nabavili samo programsko opremo
Matlab od madžarskega zastopnika firme
Gromax.
Projekt HPC Vega ste izvedli v obdobju
epidemije
COVID
–
19.
Predpostavljamo, da ste imeli pri
vodenju, strokovnem povezovanju in
pri drugih delih, predvsem zunanjih
izvajalcev nemalo težav. Kako ste jih
obvladovali?

Ni bilo enostavno, saj je bil projekt
časovno zelo napet, imeli pa smo srečo,
da smo že v startu predvideli, da se bo
instalacija opreme izvajala na naši lokaciji
s slovenskimi podizvajalci, saj je popolno
zaprtje države zaradi Covid-19 krize
trajalo več mesecev. Če bi planirali
instalacijo s francoskimi inženirji, projekta
ne bi bilo možno izvesti v predvidenem
roku in izgubili bi vsa sredstva.
Kakšen je bil odziv slovenske in druge
javnosti na projekt HPC Vega.
Na otvoritvi je bil med drugimi
pomembnimi gosti tudi predsednik
Vlade Republike Slovenije g. Janez Janša.
Naj povzamemo njegovo misel: “Danes
se zavedamo, da bo superračunalnik Vega
posredno še dodatno močno vplival na
naša življenja«
.
Da je ta investicija zelo pomembna tudi
za Evropsko unijo je s svojim nagovorom
ob otvoritvi potrdila tudi podpredsednica
za
digitalno
dobo
EU Margrethe
Vestager. Glavno delo pa nas čaka sedaj,
da bomo zagotovili neprekinjeno
delovanje HPC Vega in omogočili
uporabnikom enostavno uporabo tega
zelo zmogljivega stroja.
Zagon delovanja superračunalnika
Vega je bil pred več kot enim enim
letom. Sedaj izvajate vrsto projektov
za uporabnike. Gre pravzaprav
projektno izvajanje eksploatacije, ki jo
superračunalnik
Vega
omogoča.
Lansko leto ste izvedli 154 projektov,
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nekateri med njimi se še izvajajo. Za
kakšne projekte gre? Kako se
vključujejo uporabniki s svojimi
projekti?

družboslovne vede, med katerimi je še
najbolj zastopano prepoznavanje govora
in sinteza govora, pa to ne samo v
angleškem jeziku.

Večino projektov je za raziskovalne, torej
znanstvene namene. Tukaj govorimo
predvsem
o
različnih
znastveno
domenski področjih, ker se uporabljajo
kompleksni
izračuni,
simulacije,
modeliranje, umetna inteligenca. Najbolj
je
izpostavljeno
področje
fizike,
predvsem fizike malih delcev, pa
astrofizike in precesiranja satelitskih slik,
pa tudi računskih vej kemije, kot so
naprimer raziskave novih materialov, pa
molekulske simulacije. Zelo zanimivo je
tudi področje medicine, kot je iznajdba
novih zdravil in cepiv ter genetika.
Naslednje večje področje je področje
strojništva,
od
konstruiranja,
aerodinamike, do dinamike tekočin.
Superračunalniki se uporabljajo tudi za
znanosti o Zemlji, kot so izračuni
napovedi
vremena
in
klimatskih
sprememb, oceanskih tokov, izbruhov
vulkanov, požarov itd. Še ena veja ne
more
brez
zelo
zmogljivih
superračunalnikov. To je področje
strojnega in globokega učenja ter
umetne inteligence, ki je vsesplošno
uporabna v vseh znastvenih vejah. Med
ostale veje bi lahko prišteli še teoretsko
fiziko
in
matematiko,
pa
tudi
elektrotehniko, na primer aplikacije za
elektronski vid. Ne smemo pozabiti tudi
na samo računalništvo, npr. obdelava
ogromne količine raznovrstnih podatkov,
ki so lahko pomebni ne samo za
naravoslovne vede, ampak tudi za

Uporabniki oz. upravičenci za rabo te
raziskovalne infrastrukture se s svojimi
projekti prijavijo na podlagi postavljenih
pravil SLING, saj morajo izsledke svojih
raziskav javno objaviti. To pomeni, da je
zanje
na
voljo
superračunalniška
infrastruktura brezplačno, saj dostopajo v
t.i. odprtem dostopu.
Za vodenje svojih projektov odgovarjajo
upravičenci sami. To vključuje redno
poročanje
svojim
financerjem
in
objavljanje
svojih
raziskovalnih
rezultatov.
Kakšno organizacijo mora za to imeti
IZUM in kako je organizirano vodenje
teh projektov?
IZUM sodeluje v tehnični in uporabniški
pomoči prijaviteljem projektov skupaj v
okviru konzorcija SLING. To delo
vključuje
pridobitev
dostopa,
odpravljanje težav s programsko opremo
in
spremljanje
delovanja
superračunalnika HPC Vega.
Financiranje
obratovanja
superračunalnika Vega je zagotovljeno.
Kako? Obratovanje HPC Vega financira
naše
matično
Ministrstvo
za
izobraževanje, znanost in šport. V sklopu
projekta HPC RIVR je bila tudi predvidena
vzpostavitev ekipe 6 strokovnjakov za
zagotovitev neprekinjenega delovanja
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superračunalnika
in
pomoči
uporabnikom. Imeli smo srečo, da kljub
temu, da smo zaposlili strokovnjake, ki
niso imeli dosti izkušenj z delom s
superračunalniki, deluje HPC Vega
najbolje od vseh osmih HPC-jev, ki jih je
sofinanciral EuroHPC JU. Dostop do
gruče je omogočen preko sistema Slurm.
Vse kaže, da vse bolj vstopamo pri
informatiki in nasploh digitalizaciji v
kibernetsko vojno obdobje. Ste zaznali
znake te vojne, kako se ali boste
spoprijeli z njo?
Kibernetska vojna teče že vsaj 30 let in je
vse bolj dodelana in nevarna. Napadi na
računalniško infrastrukturo se izvajajo
noč in dan od čisto navadnih
programčkov do zelo kompleksnih
koordiniranih dejanj, ki lahko popolnoma
onesposobijo delovanje računalniške
infrastrukture. V zaščito pred napadi
vlagamo vsako leto več sredstev in
človeških naporov. Potrebno bo vlagati
vedno več sredstev in naporov, da bomo
zagotovili nemoteno delovanje naše
infrastrukture.
Novi projekti? Podpisali ste sporazum
o strateškem sodelovanju med vladno
službo za digitalno preobrazbo in
družbo NVIDIA, kar bo podlaga za
skupna sodelovanja pri krepitvi
infrastrukture umetne inteligence v
Sloveniji. Na tem področju postaja
Slovenija ena od gonilnih sil, k čemur
je prispeval tudi eden najzmogljivejših
super računalnikov HPC Vega, ki
domuje
v
prostorih
Instituta
informacijskih znanosti, je ob podpisu

dejal minister. In naslednji projekti
poleg teh, ki jih že izvajate?
NVIDIA je dobavitelj grafičnih kartic in
programske opreme za GPU particijo
HPC Vega. Uporablja pa se največ na
področju umetne inteligence, saj je teh
projektov vedno več. Particija GPU je
opremljena z 240 grafičnimi karticami
NVIDIA A100 in je zelo dobro izkoriščena,
predvsem s strani uporabnikov, ki se
prijavljajo na redne razpise EuroHPC JU.
Petletno obdobje delovanja HPC Vege bo
hitro mimo, zato že razmišljamo o novem
superračunalniku, ki bo verjetno večji in
zmogljivejši, priprave nanj pa se
začenjajo že sedaj.
Svet EU je lansko leto julija ob začetku
predsedovanja Slovenije Svetu EU
sprejel uredbo o ustanovitvi Skupnega
podjetja
za
evropsko
visoko
zmogljivostno
računalništvo
(EuroHPC).
Uredba je podlaga za krepitev
raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti,
razvoj ekosistema superračunalniške
infrastrukture
in
pridobitev
superračunalnikov svetovnega razreda s
pomočjo skupnega
podjetja.
To
omogoča
razširitev
uporabe
superračunalniške
infrastrukture
na
veliko število javnih in zasebnih
uporabnikov. Podpira tudi zeleni in
digitalni prehod ter razvoj ključnih znanj
in spretnosti za evropsko znanost in
industrijo. Nova uredba je bila usklajena
z večletnim finančnim okvirom EU za
obdobje 2021–2027. Gre za izvajanje
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strategije EU na tem področju. Kako se v
to vključuje Slovenija, UM, RCUM, IZUM
in druge institucije?

https://ikt.finance.si/8987643/Predpragom-je-obsezna-kibernetska-vojnakako-smo-pripravljeni-nanjo).

Izgradnja HPC Vega je rezultat te
iniciative in omogoča brezplačno
uporabo superračunalniških zmogljivosti
za vse raziskovalne projekte, ki so
financirani iz javnih sredstev. To bo
zagotovo
pospešilo
uporabo
superračunalnikov
pri
izvedbi
raziskovalnih projektov in tudi rezultati
teh projektov bodo vrhunski. Vsekakor pa
je
izgradnja
in
delovanje
superračunalnikov
proces,
ki
se
intenzivno zgodi v nekaj letih. Zato se že
vodijo prvi inicialni pogovori o tem, kako
dalje po izteku tega obdobja. EuroHPC JU
namreč v drugi fazi načrtuje že v letu
2022 prve razpise za nove, še bolj
zmogljive superračunalnike v Evropi, za
kar bo predvideno 8 milijard evrov
(https://www.hpcwire.com/2020/09/18/e
uropean-commission-declares-e8billion-investment-in-supercomputing/).

Ste morebiti vključeni v to vojno, ste
del obrambe, ki jo izvajajo institucije
EU in drugje po svetu.

Kibernetska vojna poimenovana tudi kot
kibernetsko vojno stanje postaja globalni
svetovni problem, saj jo zasledimo tudi
agresorski vojni Rusije nad Ukrajino.
Povzeto
po
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Kibernetska
_vojna ). Predpostavljamo lahko, da se s
tovrstnim vojnim stanjem spoprijema
tudi Slovenija
(https://www.24ur.com/novice/znanostin-tehnologija/kibernetska-varnost-vsloveniji-obstaja-moznost-napadovvisoko-tveganih-aktivnosti-se-nezaznavajo.html,

Po zadnjih ocenah ni več države na svetu,
ki je ta vojna ne bi zajela? Kibernetska
vojna traja že desetletja s tem, da so
posledice teh napadov vedno hujše od
odpovedi delovanja storitev do izpadov
infrastrukturnih storitev do finančnega
propada podjetij. Obramba zahteva
vedno večja vlaganja v opremo,
izobraževanje
uporabnikov
in
zaposlovanje specializiranega kadra za
preprečevanje vdorov v informacijske
sisteme. Tudi IZUM vlaga v zaščito IKT
sistemov veliko sredstev in znanja vendar
te vojne ne moremo dobiti, saj so
nepridipravi vedno en korak pred nami.
In za konec še vprašanje. Ob ogledu
superračunalnika VEGA ste nam
omenili energetsko varčevane stavbe
IZUM ob delovanju računalnika
predvsem s pomočjo sistema hlajenja.
Stavba IZUM je tudi drugače energetsko
varčna. Kako ste to dosegli? Pri izvedbi
izgradnje prizidka smo izvedli tudi
energetsko sanacijo obstoječega objekta.
Ob tem smo za potrebe ogrevanja
uporabili
odpadno
toploto
iz
računalniškega centra in izvedli 14
geosond s skupno energetsko vrednostjo
100
kW.
Energijo
iz
geosond
uporabljamo tudi za hlajenje. V zadnjih
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letih plina sploh nismo uporabili za
ogrevanje in s tem smo prihranili
ogromno sredstev. Glede na cene
energentov in trende rasti cen pa se kaže,
da je energeska učunkovitost nujna za
uspešno poslovanje.

Hvala. Razmišljamo ob tej predstavitvi
HPC Vega. Projekt je bil poimenovan kot
HPC Vega. Je pa bil pravzaprav HPC
MEGA projekt.
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