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UNINETT Sigma2 lanserer ny lagringsinfrastruktur for forskningsdata 
 
UNINETT Sigma2 AS har inngått kontrakt med Silicon Graphics International Corp (SGI), med 
Data Direct Networks (DDN) som underleverandør, for å sikre nye lagringsressurser for 
vitenskapelige data. Datainfrastrukturen vil bli installert ved universitetene i Tromsø og 
Trondheim, og skal være operative i april 2017. 
 
Et kritisk verktøy for forskere 
Moderne forskning genererer store mengder data og krever svært store lagringskapasiteter. 
Det er viktig for norske forskere å få tilgang til elektronisk infrastruktur på høyt 
internasjonalt nivå for å være konkurransedyktige. En rekke forskningsgrupper vil ha stor 
nytte av økningen i lagringskapasitet og den nye datasentriske arkitekturen. 
 
Den nye infrastrukturen vil gi nye og innovative tjenester til alle vitenskapelige disipliner som 
krever ressurser for sikker lagring, bearbeiding, publisering av forskningsdata eller søk i 
digitale databaser og samlinger. 
 
Infrastrukturen er et svært viktig redskap for klimaforskning, medisin, fysikk og astronomi, 
bioinformatikk (f.eks. genomsekvensering), språkteknologi og materialvitenskap. 
 
NIRD: skalerbar, pålitelig og fleksibel 

Den nye datainfrastrukturen, NIRD (nasjonal infrastruktur for forskningsdata), vil gi 
lagringsressurser med årlige kapasitetsoppgraderinger, datasikkerhet gjennom 
georeplikering (data lagres på to fysiske lokasjoner) og tilpasningsdyktige 
applikasjonstjenester, støtte for flere lagringsprotokoller, migrasjon til tredjeparts 
skytilbydere og mye mer. Sammen med de nasjonale beregningsressursene, danner NIRD 
ryggraden i den nasjonale e-infrastruktur for forskning og utdanning i Norge. Dataintensive 
beregnings- og dataressurser kobles nå sammen for effektiv levering av tjenester. 
 
Den nasjonale e-infrastruktur anvender en data-sentriske arkitektur og det nye 
lagringssystemet fra SGI / DDN markerer dermed begynnelsen på en ny æra. Kravene til 
ytelse er betydelig økt for NIRD, sammenlignet med forgjengeren Norstore, fordi de nye 
HPC-systemer og fremtidige ”on-demand”-tjenester, som for eksempel dataanalyse og 
visualisering, er direkte knyttet til lagringsinfrastrukturen (NIRD). 
 
Tekniske spesifikasjoner 
Datalagringssystemet, som leveres av Silicon Graphics International Corp (SGI) i samarbeid 
med Data Direct Networks (DDN), består av SFA14K kontrollere, 10TB NL-SAS-disker med en 
total kapasitet på 12PiB i tillegg til et sentralisert filsystem (IBM GridScaler) med støtte for 
flere fil, blokk og objektprotokoller. Kontrakten som omfatter denne investeringen sikrer 
ressurser for lagringsinfrastrukturen de neste 4 - 5 år gjennom en rekke oppgraderinger. Det 
forventes at kapasiteten vil tredobles i løpet av levetiden. 
 



Om UNINETT Sigma2 
UNINETT Sigma2 er ansvarlig for å anskaffe, drifte og utvikle nasjonal e-infrastruktur for 
beregningsvitenskap i Norge, og tilbyr tjenester innen tungregning og datalagring. 
 
UNINETT Sigma2 tilbyr, i nært samarbeid med Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, 
UiT Arktis Universitetet i Norge og Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), en 
attraktiv og bærekraftig e-infrastruktur med ledende tjenester til forskning og høyere 
utdanning i Norge. 
 
Årlige kostnader til investering og drift av nasjonal e-infrastruktur er i gjennomsnitt 100-120 
millioner kroner og er finansiert av Norges forskningsråd og de fire universitetene. 
 
UNINETT Sigma2 leder og koordinerer dessuten norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid 
innen e-infrastruktur. 
 
Om SGI: 
SGI er en globalt ledende leverandør innen løsninger med høy ytelse for beregning, 
dataanalyse og datastyring som gjør det mulig for kundene å akselerere tid til oppdagelse, 
innovasjon og lønnsomhet. Besøk sgi.com (www.sgi.com) for mer informasjon. 
 
Om DDN: 
Data Direct Networks (DDN) er verdens ledende datalagringsleverandør til dataintensive, 
globale organisasjoner. 
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