
Els recursos de supercomputació 
es multipliquen 
El Barcelona Supercomputing Center (BSC), que pertany a la xarxa europea de super- 
computadores, seguira treballant el 2007 en la recerca de noves tecnologies de futur. 

Al novembre de 2006, el 
Barcelona Supercompu- 
ting Center (BSC) va in- 
crementar la capacitat 
de calcul del superordi- 
nador MareNostrum, 
recuperant la seva posi- 
ció de primer #Europa i 
cinque del món. Des del 
seu llancarnent a prin- 

cipis de l'any 2005, MareNostrum ha donat 
suport a més de 200 projectes científics en 
les arees de Ciencies de la Vida, Biomedici- 
na, Química, Ciencies dels Materials, Física, 
Enginyeria, Ciencia de la Terra i Astronomia i 
Espai. S'han executat reptes computacionals a 
nivell internacional i el BSC ha ajudat a millo- 
rar la recerca. Entre les moltes aplicacions, es 
troben algunes com la simulació cosmolbgica 
de la formació de l'estructura de l'univers, o 
la sirnulació de turbulencies per a l'estudi de 
l'aerodinhica dels avions i vaixells. Totes elles 
han aconseguit resultats mai abans obtinguts 
a qualsevol altre centre de recerca. 

Des del seu Ilancament a 
principis de I'any 2005, Mare 
Nostrum ha donat suport a 
més de 200 projectes 
científics 

D'altra banda, el Ministeri d'Educació i Ciencia 
crea la Xarxa Espanyola de Supercornputació 
que consisteix en una estructura distribuida de 
superordinadors per a tot el territori espanyol. 
Arnb aquestaxarxa es pretén donar resposta 
a la gran demanda de supercomputació de la 
comunitat científica. Els nodes inicials se situ- 
en al BSC, al Centro de Supercomputación y 
Visualización de Madrid, a I'Institut Astrofísic 
de Canaries i a les Universitats de Cantabria, 
Valencia, Malaga i Saragossa. La gestió tec- 
nica de la xarxa sera conjunta i coordinada 
pel BSC. L'accés d'un grup de recerca a la 
Xarxa Espanyola de Supercomputació sera 
determinat cada quatre mesos per un Comite 

d'Accés únic format per científics espanyols 
independents i de prestigi reconegut. 
A l'últim Comite #Accés es van atorgar més de 
20 milions d'hores de CPU repartides entre els 
diferents centres i per les diferents arees cien- 
tífiques. A més a més, a la llista de novembre 
de 2006 es compta amb set espanyols de les 
500 supercomputadores més rapides del món, 
el que fa posicionar rnolt bé el nostre país. El 
BSC és un centre amb clara vocació europea i 
mundial. MareNostrurn forma part d'una xar- 
xa europea de supercomputadores connectats 
mitjancant la xarxa Géant i middleware especí- 
fic ernmarcat dins el projecte europeu DEISA. 
D'aquesta forma també es multipliquen els 
recursos de supercomputació que mai no es 
podrien obtenir a nivell individual. 
Durant l'any 2007, en l'ambit de les Cienci- 
es de les Computadores seguirem treballant 
en la recerca de noves tecnologies així com 
en els superordinadors del futur. Gracies a 
l'exceblent col~laboració amb IBM, el BSC és 
el primer centre de recerca on s'han instal.lat 
processadors CELL que són els que s'utilit- 
zen per a la Playstation 3. La revolucionaria 
arquitectura de CELL i la seva alta velocitat 
en la transferencia de dades proporciona una 
millora significativa en ternps real per als su- 
perordinadors. 
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