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امروزه یکی از مهم ترین مســائل موجود در جهان، سرعت پردازش و قوی 
بودن سیستم های پردازشی است. ژاپن با هدف تبدیل شدن به یک قطب 
تحقیقاتــی برای تکنولوژی هوش مصنوعی، در حال توســعه و ســاخت 
ســریع ترین سوپر کامپیوتر جهان یا ابر کامپیوتراست. این ابرکامپیوتر قرار 
اســت با سرعت ۱۳۰ پتافالپ اجرا شــود که یعنی این دستگاه قادر است 
۱۳۰ کوادریلیون) ۱۳۰ میلیون میلیارد( محاسبه پیچیده در هر ثانیه انجام 
 دهد! بعد از اتمام این پروژه ) زمان مد نظر آوریل ۲۰۱۸ اســت(، دســتگاه

عنــوان  بــه   AI Bridging Cloud Infrastructure(ABCI) 

 قدرتمندترین سوپرکامپیوتر جهان شناخته خواهد شد که از قهرمان فعلی دنیا،
Sunway TaihuLight چینی که با ســرعت ۹۳ پتافالپ اجرا می شود 

نیز پیشــی خواهد گرفت. ابرکامپیوتر ABCI نــه موس دارد و نه صفحه 
نمایــش و با تعریفی که ما از کامپیوتر خانگی داریم کامال متفاوت اســت 
و تنهــا فرضیه ای کــه می توان درمورد این ســوپرکامپیوتر داشــت این 
 اســت که با این سرعت فوق تصور، قطعا بســیار بسیار بزرگ خواهد بود.
Satoshi Sekiguchi، یکــی از مدیران موسســه صنعت ملی علم و 

تکنولوژی ژاپن در این باره می گوید: »سیستم این ابر کامپیوتر، یک میلیون 
بار پرسرعت تر از یک کامپیوتر خانگی است. طبق محاسبات ما، کاری که 
ایــن ابرکامپیوتر در یک روز انجــام می دهد، یک کامپیوتر خانگی کنونی 
می تواند در ۳ هزار ســال انجام دهد! در مقیاس »اندازه«، این ابر کامپیوتر 
ژاپنی را می توان با یک پارکینگ با ظرفیت ۳۰ تا ۴۰ خودرو، مقایسه کرد. 
این ابر کامپیوتر فعال در مرحله ساخت است و فضایی معادل هزار متر مربع 
را اِشغال کرده است.« اما شــاید با خودتان فکر کنید که کاربرد چنین ابر 
کامپیوتری چه خواهد بود و چه اســتفاده هایی از آن می توان کرد. به گفته 
Sekiguchi، ابرکامپیوتر ABCI به شــرکت های ژاپنی در زمینه توسعه 

تکنولوژی هایی مانند خودروهای خودران، روبات ها و تشــخیص پزشکی 

کمــک خواهد کرد: »یک کامپیوتر در چنین ابعاد پردازش اطالعات، برای 
توسعه زمینه های ذکر شده بسیار کمک کننده است. سرعت فراصوت این 
دستگاه برای پیشــرفت در زمینه هایی مانند تکنولوژی هوش مصنوعی و 
زیر مجموعه های ماننــد »یادگیری عمیق« نیزکاربرد خواهد داشــت.« 
وزارت اقتصاد، صنعت و تجارت کشور ژاپن تصمیم دارد  ۱۹/۵ میلیارد یِن
) ۱۷۳ میلیون دالر( برای ساخت ابرکامپیوتر ABCI و دو مرکز تحقیقاتی 
دیگر، ســرمایه گذاری کند. Sekiguchi می گویــد: »دولت می داند که 
تکنولوژی »هوش مصنوعی«، کلید آینده اســت و برای ورود به عرصه پر 
رقابت دنیا، این صنعت باید تقویت شود.« در سال ۲۰۱۱ کامپیوتر K  ژاپنی 
که با ســرعت ۱۰ پتافالپ اجرا می شــد، به مدت ۶ ماه توانست عنوان پر 
سرعت ترین کامپیوتر جهان را در اختیار داشته باشد. قبل از آن، این عنوان در 
دست محصوالتی از کشورهای آمریکا و چین بود. اما Sekuguchi  معتقد 
است که در درحال حاضر، صرفا مسئله رقابت برای ساخت پر سرعت ترین 
کامپیوتر جهان مطرح نیســت:« تا پیش از این، »رقابت« در زمینه صنعت 
کامپیوتر حرف اول را می زد اما حاال بحث بر سر این است که این کامپیوتر 
برتر، چه کارهایی انجام می دهد و چه قابلیت هایی دارد. حاال رقابت صرف 
مد نظر ما نیســت. ما می خواهیم دستگاهی خلق کنیم که کارآمد است و 
برای حل معضالت جامعه بشــری به کار می آید.” همان گونه که گفتیم، 
ابر کامپیوتر چینی Sunway�TaihuLight در حال حاضر پرسرعت  ترین 
ابرکامپیوتر جهان محسوب می شود که با سرعتی معادل ۹۳ پتافالپ اجرا 
می شــود یعنی ۹۳ کوادریلیون)میلیون میلیــارد( اطالعات را در یک ثانیه 
پردازش می کند. کشور چین از این ابر کامپیوتر در زمینه پیش بینی وضع 
آب و هوا، طراحی صنعتی و تحقیقات پزشــکی  و دارویی استفاده می کند 
که شاید بتوان گفت این موارد جزو حداقل موارد استفاده از این ابر کامپیوتر 

است و بدون شک توانایی انجام کارهای بیشتری را دارد.

ژاپن، در حال ساخت قوی ترین ابر رایانه جهان

یادداشت

سالمبایت،قصدخریدیککارتگرافیکمناسبرادارم،
درصورتامکاندررابطهباسرعتکالکپردازشگر،ظرفیت

حافظهو Anti aliasing منراراهنماییکنید.
یــک از دغدغه های اصلی کاربران هنگام خریداری کامیپوتر، انتخاب یک 

کارت گرافیک مناسب است. درادامه سه مفهوم را توضیح خواهیم داد:
سرعتکالکپردازشگر

مشابه پردازشگر اصلی رایانه ها داشتن سرعت کالک بیش تر برای پردازشگر 
کارت گرافیک صرفاً به مفهوم عملکرد ســریعتر آن نیســت. شــاید یک 
پروسســور 400MHz سریعتر از یک پروسسور 600MHz در یک سیکل 
کاری باشــد. از دید یک پروسسور گرافیکی ســرعت Render و سرعت 
 clock با تعداد پیکسل هایی است که می تواند در هر سیکل پردازش نماید.

ظرفیتحافظه
میزان حافظه ای که روی کارت گرافیک جهت فعالیتها و کارهای گرافیکی 
قرار گرفته است. در حال حاضر تمامی چیپ ها قابل استفاده با مقادیر مختلف 

حافظه هستند. میزان حافظه در عملکرد کارت وابستگی به نوع کار گرافیکی 
که انجام می دهید دارد. دسترسی پردازشگر کارت گرافیک به حافظه کارت 
بسیار سریعتر از رم کامپیوتر است. بنابراین حافظه بیش تر بر روی کارت باعث 
می شود که پردازشگر برای به دست آوردن اطالعات مورد نیاز کمتر به حافظه 
اصلی مراجعه کند و ســرعت باال رود. به زبان ساده تر اگر در حال حاضر از 
کارت گرافیک GeForce 6600 با ۱۲۸ مگابایت حافظه اســتفاده کنید و 
قصــد دارید آن را به GeForce 6600 با ۲۵۶ مگابایت حافظه ارتقا دهید 
شاید در زمانی که با رایانه بازی می کنید اصاًل متوجه تغییر عملکرد آن نشوید 
مگر این که بازی هایی را انجام دهید که از این قابلیت ها اســتفاده می کنند.

Anti�aliasing
Anti�aliasing روشی است که برای حذف دندانه هایی که در خطوط مورب 

یا منحنی ها دیده می شود ایجاد شده است.  Anti�aliasing باعث می شود 
تصویر طبیعی تر به نظر بیاید ولی معمواًلً سبب کند شدن کامپیوتر می شود 

چندین سطح برای Anti�aliasing وجود دارد.

پرسشوپاسخسختافزار

8/400/000 ريال
7/700/000 ريال
5/500/000 ريال
3/000/000 ريال
2/700/000 ريال

13/700/000 ريال
12/650/000 ريال
11/600/000 ريال
6/600/000 ريال
4/170/000 ريال

Intel Core i7�7700K(8M Cach)
Intel Core i7�6700K(8M Cach)

Intel Core™ i7�7700(8M Cache)
Intel Core i5�7400(6M Cache, 3.00 GHz)

Intel Core i3�7100(3M Cache)

3/650/000 ريال
5/535/000 ريال
3/395/000 ريال
2/400/000 ريال
1/850/000 ريال

SSD  APACER AS330 240GB  
4TB  WD MY BOOK NEW EXT

3TB WD BLUE 64MB 
1TB WD  Blue 8MB NOTEBOOK

1TB SEAGATE BARRACUDA 64MB

24/000/000 ريال
22/180/000 ريال
12/000/000 ريال
7/150/000 ريال
3/850/000 ريال

GIGABYTE  GV�N1070 �XTREME 8GB
GIGABYTE  GV�N1070G1 �8GB DDR

XFX  ATI 7990 6GB DDR5  384bit 
GIGABYTE GV�N1050G1 �GAMING 2GB
GIGABYTE GV�N740D5OC �2GB DDR5 

5/100/000 ريال
3/550/000 ريال
6/050/000 ريال
3/450/000 ريال
9/700/000 ريال

X.VISION 22” XL2220AIH IPS
LG 20” MP38�HB  IPS HDMI

LG 24” M47VQ�P HDMI
LG   19”   MP38َA-BB 

LG   27”   MP68V IPS HDMI

| Monitor |

| VGA |

| Disk Drive |

| Processor |

| Minboard |

11/900/000 ريال
9/100/000 ريال
1/820/000 ريال
1/900/000 ريال
700/000 ريال

32GB G.SKILL QUAD RIPJAWS 3200   
32GB G.SKILL DUAL RIPJAWS 2400     

8GB G.SKIL  AEGIS 1600 DDR3
8GB KingMax 1600 SO�DIMM NOTEBOOK

2GB PATRIOT   DDR3 

| RAM |

GIGABYTE  Z270�GAMING 3
GIGABYTE   Z270X�UD3

 GIGABYTE  Z170�GAMING K3
GIGABYTE   P110�D3  

GIGABYTE H110M�S2PT  


