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ARM procesorių naudojimas neapsiriboja telefonais, planšetiniais kompiuteriais ir panašiais mobiliais įrenginiais. Šie
sprendimai jau prasimušė ir į didelės galios skaičiavimų sistemas, kuriose vis dar karaliauja x86 architektūra – daugiau
nei 400 superkompiuterių iš TOP500 reitingo turi Intel arba AMD procesorius. Vis tik Barselonos superkompiuterių
centras (BSC) mano, jog sąlyginai pigesni ir energetiškai efektyvesni ARM procesoriai išstums x86 sprendimus, kaip
šie praeityje išstūmė RISC architektūrą.
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Puslapis Computerworld praneša, jog šių metų liepos mėnesį Barselonos superkompiuterių centre pradės veikti
superkompiuteris Pedraforca, kuriame apjungti ARM procesoriai NVIDIA Tegra 3 ir skaičiavimų spartintuvai nVidia
Tesla. Šie analogiški tiems, kurie naudojami viename galingiausių pasaulyje superkompiuterių Titan. Daugiau
informacijos nebuvo pateikta, tačiau teigiama, kad Pedraforca yra prototipas – jo galimybes riboja penkerių metų
senumo 32 bitų procesoriai su ARM Cortex-A15 mikroarchitektūra.
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Kompanija ARM dar 2012 metų spalio mėnesį pareiškė, kad ruošia 64 bitų procesorius Cortex-A57 ir Cortex-A53. Ir
nors tokios kompanijos, kaip Calxeda ir AppliedMicro, jau dirba prie atitinkamos serverinės įrangos, serijiniai produktai
vargu, ar bus plačiai prieinami iki 2014 metų.
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Reikėtų pridurti, jog ARM procesoriai nėra pilnaverte x86 archtiektūros sprendimų pamaina. Pirmieji geriau pasirodo
tose srityse, kuriose lygiagrečiai apdorojama daug užduočių, taip pat atliekami milžiniški transakcijų kiekiais; x86
procesoriai patrauklesni tuo atveju, kai kalbama apie didžiulių duomenų kiekių apdorojimą (pavyzdžiui, darbas su
duomenų bazėmis).
Patinka

1

Siųsti

Tw eet

1

1.240 žmonių mėgsta Faceit.lt.

0
F acebook socialinis įskiepis

Susijusios naujienos:
Išmaniųjų telefonų procesoriai gali tapti superkompiuterių pagrindu
Kinija ruošia greičiausią pasaulyje superkompiuterį Tianhe-2
Protingiausius amerikiečius nugalėjęs superkompiuteris IBM Watson dirbs vartotojų palaikymo tarnybose
Dell dirba prie superkompiuterio su ARM procesoriais, tačiau kodėl taip daro, nežino
Intel kalba apie Silvermont architektūros pranašumą prieš ARM procesorius
Žym os: arm , superkompiuteriai

Parašykite komentarą
Vardas (privalom a)

IT+ laidų archyvas
NAUJIENŲ ARCHYVAS

E-Mail (nebus rodom as) (privalom a)

2013 Birželis
P

A

T

K

P

Š

S
1

faceit.lt/2013/06/ispanijoje-veiks-arm-superkompiuteris/

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1/3

20/06/13

Ispanijoje kuriamas superkompiuteris su ARM procesoriais | FACEIT.LT
24

25

26

27

28

29

30

« Geg
POPULIARIAUSIOS ŽYMOS

acer

amd analitika android

apple asus
Informuokite mane apie naujus komentarus el. paštu

dell facebook

google hp htc intel internetas
interneto narsykles

ipad iphone

ismanieji telefonai JAV ketvirtis
lenovo LG

microsoft mokslas nokia

nvidia operacines sistemos
pajam os patentai plansetiniai
kompiuteriai planšetinis kom piuteris

procesoriai samsung

SIŲSTI

socialiniai tinklai sony ssd statistika
technologijos teismai

Kitos kategorijos naujienos

telefonai

tyrimas ultrabook vaizdo plokstes
Paaiškėjo detali informacija apie Snapdragon 800 spartos lygį

windows 8 windows phone žaidimai

Data: 2013-06-20 13:07 | Kategorija: HARDWARE » Procesoriai

Qualcomm pagaliau ryžosi pateikti informaciją apie Snapdragon 800 galimybes.
Demonstracija buvo vykdoma, naudojant etaloninį planšetinį kompiuterį. Šis turėjo
procesoriaus modelį MSM8974, kuriame yra 2,3 GHz dirbantys 4 branduoliai su Krait
400 architektūra

Intel nutraukia 25 nm pagrindu sukurtų SSD kaupiklių gamybą
Data: 2013-06-20 12:52 | Kategorija: HARDWARE » HDD / SSD / Flash

Iš rinkos pasitrauks serijos SSD 313 (20 GB, 24 GB), SSD 320 (40-600 GB), SSD 520
(120-240 GB), SSD 525 (90-240 GB) ir SSD 710 (100-300 GB). Įdomiausia yra tai, kad
kai kuriems kaupikliams, kurie bus priversti „išeiti į pensiją“, Intel dar neparinko
pamainos.

Apple naujienos: toliau buriame iš „vidurių“
Data: 2013-06-20 12:36 | Kategorija: HARDWARE » Telefonai

Paskutinėmis dienomis teminiai puslapiai publikuoja vis daugiau informacijos apie
būsimas Apple naujienas. Pirmiausia buvo paminėti galimi biudžetinio Apple telefono,
taip pat įprasto iPhone (5S) ir naujojo iPad (5G) galimi korpusų dizaino variantai.

nVidia savo grafines technologijas licencijuos kitoms kompanijoms
Data: 2013-06-20 12:19 | Kategorija: HARDWARE » Vaizdo plokštės

Jei nVidia naują planą lydės sėkmė, ji paseks kompanijos ARM pėdomis, kuri
tradiciškai negamina savo procesorių, o sukurtas technologijas siūlo licencijuoti
kitiems gamintojams. nVidia vadovybė mano, kad naujas verslo modelis bus
naudingas ir galutiniam vartotojui

Paaiškėjo MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr OC Gaming
specifikacijos
Data: 2013-06-20 11:45 | Kategorija: HARDWARE » Vaizdo plokštės

MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr OC Gaming gavo 2 GB GDDR5 operatyvios atminties
su 256 bitų magistrale. Vaizdo plokštė yra gamykliškai paspartinta, GPU veikia 1085
GHz dažniu, tuo tarpu GPU Boost režime jis padidėja iki 1150 MHz. Atmintis veikia 6000
MHz dažniu.

ASUS papasakojo apie savo strategiją planšetinių kompiuterių
rinkoje
Data: 2013-06-20 11:28 | Kategorija: HARDWARE » Planšetiniai kompiuteriai

Nors dabartinių planšetinių kompiuterių pardavimų dinamika kalba apie tam tikrą
paklausos mažėjimą, kompanijos ASUS tai nė kiek neatbaido nuo optimistinių
prognozių skelbimo. Juo labiau, kad ASUS vis dar išlieka strateginiu Google partneriu.
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SunPartner siūlo telefonų ekranus paversti energijos šaltiniu
Data: 2013-06-20 11:11 | Kategorija: HARDWARE » Telefonai

SunPartner nusiteikusi išpopuliarinti išradimą jau 2014 m. Prancūzų sukurta panelė
gali paversti išmaniojo telefono ekraną iš aktyvaus vartotojo į energijos šaltinį. Į
permatomą, daugiasluoksnę struktūrą įdiegti ploni saulės elementai, kurie generuoja
energiją, kai į juos patenka šviesa.

Termo vamzdeliai išmaniuosiuose telefonuose pasirodys vis
dažniau
Data: 2013-06-20 10:54 | Kategorija: HARDWARE » Telefonai

NEC pavyzdžiu diegti į išmaniuosius telefonus termo vamzdelius paseks ir didieji
išmaniųjų telefonų gamintojai, tokie kaip Apple, Samsung ir HTC. Pirmieji produktai su
nauja aušinimo sistema turėtų pasirodyti rinkoje dar 2013 metų pabaigoje.

Intel patvirtino kurianti intelektualų laikrodį
Data: 2013-06-20 10:20 | Kategorija: HARDWARE » Periferija

Intel techninio padalinio vadovas Justin Rattner patvirtino jau seniai sklandžiusius
gandus, kad kompanija ruošiasi išleisti intelektualų laikrodį. Pastarasis prisipažinimas
nuskambėjo naujienų agentūros Bloomberg konferencijoje „Next Big Thing“.

HTC pristatė Butterfly S su Snapdragon 600 ir 3200 mAh baterija (1)
Data: 2013-06-19 14:32 | Kategorija: HARDWARE » Telefonai

HTC oficialiai anonsavo dar vieną išmanųjį telefoną – flagmaną Butterfly S. Šis gavo 5“
įstrižainės Full HD (1920 x 1080) ekraną (440 ppi), priekyje įdiegti stereo garsiakalbiai
BoomSound, firminė vartotojo sąsaja HTC Sense, kaip ir originaliame modelyje
Butterfly.
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