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Prometheus ponownie w pierwszej 50.
TOP500
Prometheus, polski superkomputer z Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet
AGH, w najnowszym zestawieniu najpotężniejszych superkomputerów na świecie uplasował

się na 48. miejscu.
Ranking TOP500 największych maszyn obliczeniowych na świecie ukazuje się dwa razy do roku.
Ostatnie wyniki ogłoszono 20 czerwca na konferencji we Frankfurcie. Najpotężniejszy polski
superkomputer znalazł się w tym prestiżowym zestawieniu już po raz trzeci. Oprócz Prometheusa
wysoko na liście znalazły się następujące maszyny obliczeniowe z naszego kraju:

●

48 - Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, Prometheus (2,349 Pflops*),

●

90 – Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, Hetman (1,372 Pflops),

●

92 - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Tryton (1,413 Pflops)

●

108 – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego UW, Okeanos (1,082 Pflops),

●

148 – Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe PWr, Bem (0,860 Pflops),

●

292 – Narodowe Centrum Badań Jądrowych (0,490 Pflops).

Prometheus, zbudowany przez firmę Hewlett-Packard według założeń opracowanych przez
Cyfronet AGH, jest jedną z największych instalacji tego typu na świecie i jednocześnie
pierwszą w Europie, opartą o najnowszą technologię bezpośredniego chłodzenia cieczą.
Składa się z ponad 2200 serwerów platformy HP Apollo 8000, połączonych superszybką
siecią InfiniBand o przepustowości 56 Gbit/s. Superkomputer posiada ponad 53 tysiące
rdzeni obliczeniowych (energooszczędnych i wydajnych procesorów Intel Haswell) oraz 279
TB pamięci operacyjnej w technologii DDR4.
Prof. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH, podkreśla, że Prometheus jest jednocześnie
jednym z najbardziej energooszczędnych komputerów tej klasy na świecie. Jego efektywność
energetyczna dorównuje systemom największych centrów danych na świecie, takich jak Google czy
Facebook. Co więcej, chłodzenie cieczą umożliwia ekstremalnie wysoką gęstość instalacji, dzięki
czemu ważąca ponad 30 ton część obliczeniowa zajmuje powierzchnię tylko 18 m 2 i mieści się
zaledwie w 20 szafach. - Dla zobrazowania szybkości pracy Prometheusa można powiedzieć, że
w celu dorównania jego możliwościom, należałoby wykorzystać moc ponad 50 000 najwyższej klasy
komputerów PC w najmocniejszej konfiguracji, dodatkowo połączonych superszybką siecią
i zarządzanych specjalnym oprogramowaniem – dodaje.

Prometheus wykorzystywany jest do pracy przy między innymi analizie wyników badań, symulacjach
numerycznych, zaawansowanych wizualizacjach czy analizie ogromnych zbiorów danych (big data).
Z technologicznego zaplecza ACK Cyfronet AGH korzystają również międzynarodowe projekty
badawcze, w realizację których zaangażowani są polscy naukowcy.
Najszybszym superkomputerem na świecie jest już po raz siódmy superkomputer z Chin. Poprzedni,
sześciokrotny lider listy TOP500 Tianhe-2 ustąpił miejsca w notowaniu superkomputerowi Sunway
TaihuLight, którego moc obliczeniowa przekracza 125,4 Pflops. Na liście TOP500 wyraźnie dominują
superkomputery z Chin (167 jednostek, 33,4%) i USA (165 jednostek, 33%).

*Pflops - biliard operacji na sekundę (1015)
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Globalne zagrożenie związane z Omikronem
bardzo wysokie
Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców.

30-11-2021

Na prehistorycznej Ziemi lało jak z cebra
Obecnie obserwuje się niewielki wzrost średnich globalnych temperatur.

30-11-2021

Aktywność wpływa na zdrowie psychiczne w
czasie pandemii
Informują naukowcy z North Carolina State University.

30-11-2021

Picie kawy może obniżyć ryzyko choroby
Alzheimera
Informuje pismo „Frontiers in Aging Neuroscience“.

30-11-2021

BioNTech rozpoczyna badania nad
szczepionką na wariant wirusa Omikron
Rozwój szczepionki zaadoptowanej do nowych wariantów wirusa jest procedurą standardową.
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300 mln zł na technologię RNA w Polsce
ABM wyłoniła w konkursie pięć zespołów badawczych.

30-11-2021

Z trzecią dawką szczepionki przeciwko
COVID-19 nie warto czekać
Powiedziała prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

30-11-2021

Niektórzy chorzy nie odczuwają duszności
Nawet wtedy, gdy mają znacznie obniżoną saturacje krwi, sięgającą aż 70 proc.
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