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Investigadors del Barcelona
Supercomputing Center -
Centre Nacional de Super-
computació (BSC-CNS), en
col·laboració amb IBM, tre-
ballen en el disseny d’un
nou superordinador que
seria cent vegades més po-
tent que l’actual MareNos-
trum. El nou superordina-
dor de Barcelona es basaria
en els processadors Cell
(desenvolupats per IBM,
Sony i Toshiba), que ja es
fan servir en la videoconso-

la Playstation 3, i podria
estar enllestit en el termini
de quatre anys, segons ha
avançat ahir Mateo Valero,
director del BSC-CNS.

Cal recordar que el Mare-
Nostrum, gestionat pel
BSC-CNS i instal·lat al cam-
pus nord de la Universitat
Politècnica de Catalunya
(UPC), va ser dissenyat el
2004 amb una potència de
càlcul de 40 teraflops/s (és
a dir, 40 bilions d’operaci-
ons per segon). En aquell
moment, el superordinador
de Barcelona era el segon
més potent del món. Aques-

ta instal·lació científica es
va posar en marxa al febrer
del 2005. Actualment, el
MareNostrum té una capa-
citat de càlcul de 94,21 te-
raflops/s, i és el cinquè
equip més potent del món,
tot i que conserva la prime-
ra posició del continent eu-
ropeu. A més, està conside-
rat com el superordinador
més potent del món d’utilit-
zació científica pública. La
major part d’aquests ordi-
nadors són d’ús exclusiu de
centres governamentals
–militars– o privats.

Els càlculs dels especia-
listes del BSC-CNS són que
el nou superordinador amb
processadors Cell podria
superar la barrera del peta-
flop per segon, és a dir, més
de cent vegades la potència
de càlcul de l’actual Mare-
Nostrum. Mateo Valero va
considerar que, tècnica-
ment, el disseny d’un nou
superordinador d’aquestes
característiques “és difícil
però possible”. Curiosa-
ment, la dificultat més
gran per fer realitat aquest
projecte és la sortida co-
mercial del processador
Cell. Si es venen moltes vi-
deoconsoles, vídeos i tele-
visors d’alta resolució amb
base Cell, aquest compo-
nent baixarà de preu i farà
molt més fàcil la seva utilit-
zació en supercomputació,
va apuntar Valero.

Base de la xarxa estatal
El superordinador Mare-
Nostrum va estrenar la
seva primera gran renova-
ció a l’octubre de l’any pas-
sat, quan encara no feia dos
anys de la seva estrena. Els
components que han deixat
de fer-se servir al MareNos-
trum estan sent instal·lats
al Centre de Supercompu-
tació i Visualització de Ma-
drid, l’Institut d’Astrofísica
de Canàries i les universi-
tats de Cantàbria, València,
Màlaga i Saragossa.

Tots aquests centres fun-
cionaran a partir d’ara dins
la Xarxa Espanyola de Su-
percomputació, creada pel
ministeri d’Educació i Cièn-
cia i gestionada pel BSC-
CNS. Aquesta organització
permetrà millorar els tre-
balls dels científics que ne-
cessiten gran potència de
càlcul per portar a terme els
seus treballs en camps tan
diversos com el canvi del
clima, astrofísica, biomedi-
cina o energia. ■

Els superordinadors són la
base necessària per avançar
en la investigació en múlti-
ples camps de la ciència mo-
derna. L’equip de Josep
Maria Cela (professor de la
UPC i investigador del BSC-
CNS), per exemple, col·labo-
ra amb l’Hospital de Sant
Pau i el Centre de Visió per
Computador de la UAB en la
creació d’un simulador car-
díac, una eina informàtica
que permetria als cirurgians

Simular tots els detalls del funcionament del cor
posar a prova les seves tèc-
niques abans d’intervenir
pacients reals. L’objectiu és
tenir en un model informàtic
“la distribució de les fibres
del cor d’un pacient real, en
un ordre de micres de reso-
lució i un marge d’error
menor al 5%”, va indicar
Josep Maria Cela. El superor-
dinador MareNostrum per-
metria fer funcionar aquest
model informàtic del cor
amb una gran precisió.

L’equip dirigit per José María
Baldasano, professor de la
UPC i director de l’àrea de ci-
ències de la Terra del BSC-
CNS, fa servir la potència del
MareNostrum per calcular
com es desplacen per Europa
les tempestes de pols que
surten periòdicament del
desert del Sàhara. El mateix
equip científic està perfecci-
onant els mapes de previsió
de la contaminació atmosfè-
rica a tota la Península.

El superordinador MareNostrum està instal·lat a l’antiga capella de l’edifici del rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya ■ JOSEP LOSADA
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