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Chiński komputer znów najszybszy na świecie
Chiński superkomoputer Tianhe-2 (Mleczna Droga-2) został uznany za najszybszy na
świecie. Najbliższy konkurent okazał się niemal dwa razy wolniejszy – informuje Serwis
“BBC News/Science”.

Tianhe-2, zbudowany przez rządowy National University
of Defence Technology i sponsorowany przez chiński rząd jest liderem najnowszej listy 500
najszybszych superkomputerów, opracowanej przez międzynarodowy zespół badaczy. Co
zaskakujące, oddanie do użytku Tianhe-2 oczekiwane było dopiero w roku 2015.
Chiny prowadziły w ogłaszanym dwa razy do roku rankingu superkomputerów już wcześniej –
pomiędzy listopadem 2010 r. a czerwcem 2011 r.
Obecnie drugie i trzecie miejsce zajmują amerykańskie superkomputery Titan oraz Sequoia, podczas
gdy japoński K computer spadł na czwartą pozycję. Piąty jest amerykański Mira, szósty Stampede także z USA, siódmy niemiecki Juqueen, ósmy – amerykański Vulcan, dziewiąty niemiecki SuperMuc.
Dziesiątkę zamyka kolejny przedstawiciel Chin - Tianhe-1A.
Oparty na procesorach Intela - Ivy Bridge i Xeon Phi - superkomputer Tianhe -2 ma 3 120 000 rdzeni,
pamięć 1024 terabajty, a jego wydajność wynosi 33,86 petaflopa (czyli ponad 33 biliardy operacji
zmiennoprzecinkowych na sekundę). To 560 tysięcy razy szybciej niż rekordzista z 1993 roku, CM-5T.
Teoretycznie Tianhe-2 mógłby osiągnąć nawet 54,9 petaflopa na sekundę. Zużycie energii również
robi wrażenie - to 17,8 megawata. Systemem operacyjnym jest Kylin Linux (chińska odmiana Linuxa,
której nazwa oznacza mityczną bestię).
Mimo wykorzystania w chińskim komputerze amerykańskich procesorów, wiele jego rozwiązań jest
oryginalnym wkładem chińskich naukowców - na przykład sieć połączeń, chińska odmiana Linuxa czy
dodatkowe chińskie procesory Galaxy FT-1500 w liczbie 4096, które ułatwiają obliczenia dotyczące
pogody oraz zagadnień związanych z obronnością.
Tianhe-2 ma pracować w narodowym centrum superkomputerowym w Guangzhou,
w południowo-wschodniej prowincji Guandong, gdzie będzie wykorzystywany o celów badawczych
i edukacyjnych.
Jeśli chodzi o liczbę najszybszych superkomputerów (mieszczących się w pierwszej pięćsetce)
dominują Stany Zjednoczone (252 systemy). Drugie miejsce zajmują Chiny (66), Japonia ma ich 30,
Wielka Brytania 29 Francja 23, zaś Niemcy 19. Jeszcze pół roku temu na liście 500 mieściły się aż 72
chińskie superkomputery.
Polskę reprezentują sklasyfikowany na 113 pozycji Zeus, komputer Akademickiego Centrum
Komputerowego Cyfronet Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (wyprodukowała go firma
Hewlett – Packard) , komputer IBM Blue Gene z Uniwersytetu Warszawskiego (miejsce 170) oraz
należący do Grupy Allegro komputer produkcji Hewlett–Packarda (429 miejsce).
Źródło: http://www.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/18258.html
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Mikrochipy w mózgu, czyli na drodze do
Homo cyber
Firma Elona Muska testuje wszczepiane do mózgu chipy.
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Bakterie z jogurtu mogą pomóc w gojeniu
złamanych kości
Pokrycie implantów może przyspieszać ich gojenie/
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Nadmiar jajek zwiększa ryzyko cukrzycy
Zbyt częste spożywanie jaj kurzych może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka cukrzycy.
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Wcześniaki bardziej narażone na depresję
Dziewczynki urodzone przed 28 tygodniem ciąży są trzykrotnie bardziej podatne na depresję.
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Obiecujące wyniki terapii skojarzonej in vitro
przeciwko COVID-19
Informuje o tym pismo “EMBO Molecular Medicine”.
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To pracownik najlepiej reklamuje własną
firmę
Potwierdziło to europejskie badanie z udziałem polskich ekspertów.
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Mikrosfery z reaktora MARIA - dla chorych
na raka wątroby
Reaktor badawczy MARIA jest jednym z głównych ośrodków napromieniania mikrosfer.
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Mieszkańcy Małopolski mają największą
wiedzę o ochronie powietrza
65 proc. Małopolan zdaje sobie sprawę z konsekwencji złego powietrza.
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