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Unsuperordinador
moltméspotent
peraBarcelona

El nouMare Nostrum 4 serà dotze vegades
més ràpid que el seu predecessor

JOSEP CORBELLA
Barcelona

S erà encara més súper.
Un autèntic Ferrari
de la supercomputa
ció. El nou superordi
nador Mare Nos
trum 4 que s’instal∙la

rà al Barcelona Supercomputing
Center (BSC) serà dotze vegades
més potent que el Mare Nos
trum 3 que va entrar en servei fa
quatre anys.
Podrà fer 13.400 bilions d’ope

racions per segon, quan el Mare
Nostrum actual en fa 1.100 bili
ons. Si entrés en servei avui, seria
elsisèsuperordinadorméspotent
del món. Requerirà una inversió
de 34 milions d’euros més IVA
que seran aportats pel Ministeri
d’Economia, Indústria i Compe
titivitat.
“Ens permetrà dur a terme dos

projectes estratègics que no són
viablesambelsuperordinadorac
tual, un en medicina personalit
zada i l’altre en tecnologies infor
màtiques”, declaraMateoValero,
director del Barcelona Super
computingCenterCentreNacio
nal de Supercomputació (BSC
CNS).
En medicina personalitzada

s’analitzarà la informació genò
mica de diferents tipus de càncer
amb l’objectiu d’obtenir dades

útils per millorar el tractament
dels pacients. En el projecte hi
participen, a més del BSCCNS,
els hospitals Clínic i Vall d’He
bron i l’Institut Català d’Oncolo
gia (ICO).
Encara en medicina persona

litzada, el BSCCNS i la Fundació
Pasqual Maragall han iniciat
un projecte conjunt per poder
millorar el diagnòstic precoç de
l’alzheimer analitzant escàners

del cervell amb tècniques de su
percomputació.
Val a dor, pel que fa a les tecno

logies informàtiques, que elMare
Nostrum 4 combinarà quatre ti
pus de processadors desenvolu
pats per les companyies IBM, Le
novo, Intel i Fujitsu. “Ens perme
trà avaluar aquestes quatre
tecnologies amb què es treballarà
els pròxims anys i veure quines
són més adequades per a futurs

superordinadors”,declaraValero.
El nou superordinador tindrà

una potència de 13,677 petaflops
per segon (o 13.677 bilions d’ope
racions per segon). Aquesta xifra
multiplicaper300els42teraflops
per segon del primer Mare Nos
trum que es va instal∙lar el 2004.
“Això significa que podrà fer en
un dia el que el Mare Nostrum 1
feiaenunany,perquèserà300ve
gadesmés ràpid”, explicaValero.

Amb la construcció del nou su
perordinador –que va ser aprova
da gràcies a les gestions de la se
cretària d’Estat d’Investigació,
Carmen Vela–, Espanya com
pleix el seu compromís amb els
socisde laxarxaeuropeaPracede
supercomputació.ElBSCCNSés
un dels nodes principals d’aques
ta xarxa, queva ser creadael 2010
per la Comissió Europea amb
l’objectiu de pal∙liar el retard
d’Europa respecte als EUAen su
percomputació.
“El BSCCNS és clau per al sis

tema espanyol d’R+D+I”, va de
clarar ahir CarmenVela. “L’actu
alització del Mare Nostrummul
tiplicarà la seva capacitat,
convertirà el BSCCNS en una de
les infraestructures més avança
desdelmónipermetràalsnostres
científics avançarmillor imés rà
pidenàreescomlasalut, laquími
ca, la física o l’astronomia”.
En els dotze anys transcorre

guts des de la construcció del pri
mer Mare Nostrum, la capacitat
de supercomputació del BSC
CNS ha donat servei a més de
3.000 projectes d’investigació.
Elsmés destacats inclouen, amés
dels de biomedicina i supercom
putació, d’altres d’energies reno
vables –com el disseny de molins
d’energia eòlica per a Iberdrola–,
els de recerca de jaciments d’hi
drocarburs–encol∙laboracióamb

En capella.ElMareNostrum4 s’instal∙larà, comels seus predecessors, a la capella deTorreGirona, al costat de l’edifici del rectorat de laUniversitat Politècnica

Qui no computa no competeix

Tendències
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BSC-CNS

Entrada en servei: 2004

Potència: 42 bilions
d’operacions per segon

Entrada en servei: 2006

Potència: 94 bilions
d’operacions per segon

Entrada en servei: 2013

Potència: 1.100 bilions
d’operacions per segon

Entrada en servei: 2017

Potència: 13.700 bilions
d’operacions per segon

ELS QUATRE
SUPERORDINADORS
DE BARCELONA

Mare Nostrum 1 Mare Nostrum 2 Mare Nostrum 3 Mare Nostrum 4

ElJapó irrompen la intensa
cursade laXina ielsEUA
El nou ABCI, de 130 petaflops, costarà 163milions d’euros

FRANCESC BRACERO
Barcelona

Per estrany que sembli, el món
de la supercomputació viu actu
alment amb un nervi equipara
ble al dels continus llançaments
dels smartphonesmés emblemà
tics. La cursa per tenir la ins
tal∙laciómés potent, la més ràpi
da en càlcul, viu des de fa uns
quants anys una animada com
petició entre la Xina i els Estats
Units. El Japó, tot i això, acaba
d’emprendre el projecte d’un
nou supercomputador que su
perarà –només demoment– tots
els que existeixen.
La nova instal∙lació tindrà una

capacitat de 130 petaflops –su
pera els 93 petaflops de la xinesa
Sunway TaihuLight–, i estarà
dedicadaa la intel∙ligència artifi
cial. Aquest gegant s’afegirà als
altres 27 superordinadors japo
nesos. La intenció delGovern ja
ponès és posarla a disposició de
companyies del seu país que per
a les seves investigacions ara llo
guen maquinària d’aquest tipus
a Google i Microsoft.

“Que nosaltres sapiguem, no
hi ha res de tan ràpid enlloc”, ha
comentat a l’agència Reuters el
director general de l’InstitutNa
cional del Japó per a la Ciència
Industrial i la Tecnologia Avan

çades, Satoshi Sekiguchi. Aquest
supercomputador respondrà al
nomd’ABCI –sigles en anglès de
la seva definició: infraestructura
núvol de pont a la intel∙ligència
artificial– i es col∙locarà al cap
davant mundial quan estigui
acabat, a començaments de l’any
vinent. El seu cost serà d’uns 163
milions d’euros.
El sistema japonès encara no

ha estat adjudicat i les ofertes
que es presenten a la licitació se
ran obertes el pròxim 8 de de
sembre. És possible que s’utilit
zin les últimes tecnologies en

desenvolupament per a intel∙li
gència artificial, majoritària
ment com les que s’utilitzaran
eneldesenvolupamentdelMare
Nostrum 4.
El creixement de la potència

dels supercomputadors cada dia
és més accelerat. La projecció
per als pròxims anys indica que
la primera màquina que supera
rà l’exaflop, és adir, els 1.000pe
taflops, arribarà probablement a
finals del 2019, només d’aquí
tres anys,de manera que mante
nir un equipament entre els pri
mers del món requereix un es
forç constant i planificat en in
vestigació i en inversions.
Amesura que avança la tecno

logia dels microprocessadors,
elsxipses fancadadiaméspetits
i eficients, ambmés capacitat de
càlcul i menys despesa energèti
ca, però quan disminueixen de
mida s’incrementen els seus lí
mits físics, i els electrons podran
escapar dels canals pels quals
han d’anar. Per això, la pròxima
frontera de la computació seran
els ordinadors quàntics.
A diferència de les màquines

actuals, les basades en tecnolo
gia quàntica no compten la in
formació en bits (uns i zeros) si
nó en qbits (unitats on la infor
mació pot ser un, zero i les dues
coses alhora i, per tant, tenirmés
portes lògiques i algoritmesmés
complexos).
Algunes grans companyies

com Google, IBM, Airbus o la
NASA ja treballen amb compu
tadors quàntics per als seus tre
balls, tot i que es tracta de mà
quines que encara tenen molt
marge de millora. Els ordina
dors quàntics han d’acabar su
perant d’una manera aclapara
dora la capacitat dels actuals su
percomputadors.c

En només tres anys
es podrà arribar a
tenir un equipament
capaç de superar
els 1.000 petaflops

Repsol– i els d’informàtica perso
nal –permillorar ordinadors per
sonals i dispositius mòbils, en
col∙laboració ambMicrosoft–.
El Mare Nostrum 4 s’instal∙la

rà, comels seus predecessors, a la
capella de Torre Girona al costat
de l’edifici del rectorat de la Uni
versitat Politècnica (UPC). La se
va construcció s’ha adjudicat per
concurs públic a IBM.
La màquina estarà dividida en

dues parts. La primera, que en
trarà en servei el primer semestre
del 2017, es basarà en processa
dors de Lenovo que oferiran una
capacitat de càlcul d’11 petaflops
per segon.
En un futur es completarà amb

tres components més basats en
tecnologies que estan actualment
en desenvolupament. Un tindrà
processadors d’IBM que oferiran
1,5petafloppersegonmés.Ielsal
tres dos, processadors d’Intel i de
Fujitsu que oferiran 0,5 petaflops
per segon cadascun. “Els anirem
incorporant a mesura que esti
guin disponibles”, explica Mateo
Valero.
Una vegada connectades, les

quatre tecnologies sumaran una
capacitat de càlcul de 13,7 peta
flops per segon, que permetran
fer un salt qualitatiu en les inves
tigacions de biomedicina que es
duen a terme alBSCCNS.
“Avui dia ja es poden analitzar

gens concrets de pacients per de
cidir el millor tractament en al
guns casos de càncer. Ens estem
preparant per quan es puguin
analitzar genomes complets de
manera que es pugui extreure in
formació útil per als pacients”,
explica David Torrents, investi
gador Icrea i cap del grup de ge
nòmica computacional del BSC
CNS.
El circuit, explica Torrents,

s’iniciarà a l’hospital, on els paci
ents seran atesos. Els metges en
viaranmostresper seqüenciarne
el genoma al Centre Nacional
d’Anàlisi Genòmica (CNAG), que
té la seu a Barcelona. Des d’allà
s’enviarà la informació al BSC
CNS per estudiar les alteracions
genètiques amb tècniques de su
percomputació. I una vegada
s’hagin identificat les alteracions
rellevants es remetrà altre cop la
informació a l’equip mèdic per
què pugui prendre la millor deci
sióperacadapacient.Aquestaes
tratègia s’ha dissenyat en col∙la
boració amb Elías Campo,
especialista en leucèmies de
l’hospitalClínic, i JosepTaberne
ro, cap del servei d’oncologia de
Vall d’Hebron.c

El BSC es
reforça amb
Enric Banda

]El Barcelona Supercom
puting CenterCentre
Nacional de Supercompu
tació ha incorporat Enric
Banda al seu equip de
direcció com a assessor.
“Per als projectes demedi
cina personalitzada hem
de treballar coordinats
amb grans hospitals, amb
centres d’investigació i
amb la indústria”, declara
JosepM.Martorell, direc
tor adjunt del BSCCNS.
“Per aconseguir una bona
coordinació i generar
complicitats necessitem
una persona neutral i de
prestigi”. Enric Banda, que
té formació de físic i al
llarg de la seva carrera ha
ocupat càrrecs directius
relacionats amb la ciència
al Govern central, a Euro
pa, al sector públic de
Catalunya, a l’empresa La
Seda imés recentment a la
Fundació Bancària La
Caixa, “és la persona ide
al”, destacaMartorell.

1. Sunway TaihuLight - XINA

2. Tianhe-2 - XINA

3. Titan - EUA

4. Sequoia - EUA

5. Cori - EUA

6.Mare Nostrum 4 - ESPANYA

5. K Computer - JAPÓ

8. Piz Daint - SUÏSSA

6.Mira - EUA

7. Trinity - EUA

EL MARE NOSTRUM 4, ENTRE ELS DEU MÉS POTENTS

El Mare Nostrum 4
(Barcelona Supercomputing Center)

seria ara mateix el sisè
més potent del món
si estigués acabat.

Però quan estigui a punt,
la llista de superordinadors
creixerà també per dalt

Capacitat teòrica (Pflop/s) Capacitat útil (Pflop/s)

Pflop = petaflop =1015 flops. Els FLOPS són una mesura de rendiment d’una computadora.
Un Pflop és la capacitat de fer 1.000.000.000.000.000 operacions de suma, resta,
divisió o multiplicació per segon
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Actualment,
el Mare Nostrum3

és al lloc 129 del món

Linux, el sistema
operatiu del

supercomputador
]En aquests moments
498 dels 500 superordi
nadors més potents del
món utilitzen Linux com
a sistema operatiu. En
tre els principals motius
per a aquesta elecció hi
ha el fet que es tracta
d’un sistemamodular,
la qual cosa permet
adaptar qualsevol tasca
sense afectar la resta.
Amés, és escalable i
de codi obert, ideal per
configurar les màquines
al detall.

PROJECTES ESTRATÈGICS

Genòmicadelcàncer
itecnologia informàtica
seranprioritats
d’investigació

CAPACITAT DE CÀLCUL

Lamàquina podrà
fer en un dia el que el
primerMareNostrum
feia en un any
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El Barcelona Supercompu
ting Center tindrà un nou

superordinador Mare Nostrum
dotze vegades més potent que
l’actual.Lesgestions
que ha fet Carmen
Vela han estat clau
perquè la seva cons
trucció fos aprova
da. PÀGINES 30 i 31

LA SEGONA

El casc blau

ENlapolítica,comenlesguerres,hihagent ideal
perbatallar id’altresquesónperfectesperfirmar
lapau.Cadamomentdelahistòriatéelsseus
personatges,peròsobretot lessevesnecessitats.

Enqualsevolcas,és importantsaberelnivelldetensióque
unéscapaçd’aguantar.O,comamínim, lapressióenquèun
sesentcòmodeperresoldrelessituacions.PierreLemaitre
haescritquelatensióenlavidaésunfilferroquecadascú
portadinsseusenseconèixerneelgrauderesistència.Així
queésbomoure’senlapolíticaambprouestrèsperpoder
treureelmillord’unmateix,peròsensequelaraóestrenqui.
AÍñigoMéndezdeVigoelvanomenarMarianoRajoy

ministred’Educació,CulturaiEsportpersubstituirJosé
IgnacioWert,unhomellestquevaomplir lasevabiografia
políticad’incendis.SeguramentperaixòaMéndezdeVigo
se’lvaqualificarde“ministrebomber”enlesbiografiespre
cipitadesescritesdesprésdelseunomenament.Noésdiplo
màticdecarrera,peròsídeformes,seguramentcomaresul

tatd’haversepassatmitjavidaaBrussel∙les, resolentafers
europeus.Elsseusorígensliterarissónelseumilloraval.De
fetésnétdel’escriptoraCarmendeIcazai téfacilitatper
l’escriptura, finsalpuntquevaguanyarelpremideperiodis
meSalvadordeMadariaga.Demaneraqueni lagentdel
móndel’educació,ni tampocdelacultura,noelvanrebre
amatadegollaquanvajurarelcàrrec.
Rajoyvapensarenellcomatitulard’AfersExteriors,però

finalmentharepetitcartera.I,amés,és laveuamabledel
nouGovern.S’hapresalpeudela lletra la instrucciódeRa
joyquetocavaparlar,dialogar ipactar.Haposata lanevera
laLomceiahiresvacomprometreacrearunafiscaliacontra
lapirateria,a impulsarunalleidemecenatgeiaabaixar
l’IVAdelsespectaclesal10%.
Totalseutemps.Mésqueun
bomber,elnouministreésun
cascblau: janoestractad’apagar
focs,sinód’evitarprendremal.

v

L’associació de comer
ciants Barcelona Oberta va

organitzar ahir una trobada en la
qualrepresentantsdesectorscom
el turisme, la res
tauració i el comerç
van exposar els seus
punts de vista sobre
el futur del model
Barcelona. VIURE

v

Tous, proveïdor de Rolex
des de fa més de trenta

anys, s’haposat al capdavantde la
nova obertura de la firma suïssa a
Barcelona, un esta
bliment de400m2 al
passeig de Gràcia,
que uneix botiga i
una exposició sobre
la marca. VIURE

v

El responsable de la política
cultural espanyola (60) mar

caunanova líniaquanafirmaqueel
Govern central planeja crear una
fiscalia antipirateria i
impulsa un estatut
del creador que per
meti que els escrip
tors jubilats cobrin
tota lapensió.PÀG. 36

v

L’alcalde de la ciutat ma
drilenya d’Alcorcón, David

Pérez, es va veure obligat ahir a
demanar disculpes després que
es divulgués un en
registrament en el
qual s’havia referit a
les dones feministes
en termes poc apro
piats. PÀGINA 33

v

Hotels que no
tenen llicència
Mentre les grans cadenes
hoteleres es barallen amb
l’Ajuntament per incremen
tar el nombre d’habitacions
de luxe a la ciutat, una altra
mena d’allotjaments, els
caixers, s’omplen any rere
any de persones que no po
den costejarse un sostre i
que proven de dormir sota
el silenci dels poders fàctics.

Santamaría i el ‘salt perfecte’ Traves injustificades

MarilynMonroe va saltar més de 200 vegades
durant tres hores fins que va aconseguir el salt
perfecte que il∙lustraria el 1959 la portada de la

revista Life. Ahir es va inaugurar al CaixaForum deMa
drid l’exposició del fotògraf Philippe Halsman, que va
ser qui va convèncer la popular actriu de participar en
aquella particular sessió. El fotògraf, fent saltar els seus
models, buscava desinhibirlos i mostrar la seva autèntica
personalitat a través de la càmera. Sorpréndeme és el títol
de la mostra. Ahir la vicepresidenta i ministra d’Adminis
tracions Territorials del Govern central, Soraya Saénz de
Santamaría, va visitar el CaixaForum i va poder empor
tarse al seu despatx el catàleg de l’exposició. Abans de
marxar, se la va veure conversant una bona estona amb el
director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jau
me Giró. L’encàrrec de Rajoy a la vicepresidenta d’abor
dar la qüestió catalana en aquesta legislatura requerirà
també un salt perfecte i grans dosis de sorpreses.

E ls promotors de dos hotels a les Drassanes de
Barcelona, que disposaven de tots els requeri
ments previs de l’Ajuntament de Barcelona per

poder aixecar aquests nous establiments, han decidit
portar el Consistori als tribunals per la seva negativa a
concedir la llicència definitiva d’obres, l’últim tràmit que
havien de superar perquè el seu projecte es converteixi
en realitat. L’afany del governmunicipal d’alimentar
un discurs indiscriminat contra el turisme, maximitzant
les molèsties que aquesta activitat provoca i minimitzant
els beneficis que reporta, no només als promotors de
projectes com aquest sinó a la societat en general (dina
mització comercial, seguretat i, sobretot, llocs de treball),
pot acabar provocant una onerosa factura per al mateix
Ajuntament i, en definitiva, per a la ciutat. Diversos hote
lers es plantegen presentar denúncia contra l’administra
ció local per posar traves de dubtosa legalitat a projectes
amb drets adquirits.
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Dimonis de la història
Diumenge se celebren eleccions
presidencials a Àustria, i és
factible que el vencedor sigui
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l’ultranacionalista Partit de la
Llibertat d’Àustria (FPÖ), la
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aMadrid. PÀGINA 20
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Comptes i robatoris
Els pressupostos de la Generali
tat que ha presentat al Parla
ment el conseller d’Economia
per a l’any vinent; i la necessària
lluita contra la xacra destructiva
de la pirateria digital. PÀGINA 22
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‘O tempora, o mores’
Joaquín Luna critica amb ironia
la reforma horària que propug
na la Generalitat de Catalunya:
“La campanya té bones inten
cions, com passa als cementiris,
però als quatre liberals que hi
ha a Espanya i a Catalunya ens
terroritza el dirigisme. Si avui
les arques són buides, a Catalu
nya també, és perquè sobren
funcionaris, sobren estructures
administratives i sobra aquella
mentalitat anacrònica que ho
espera tot de l’Estat”. PÀGINA 24
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Vides comprades
La Guàrdia Civil de Villamartín,
a Cadis, deté una dona de 28
anys per la venda d’un fill nou
nat a canvi de 10.000 euros a
una parella d’homes de Llanos
de Vícar, a Almeria. PÁGINA 33
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El cuirassat Potiomkin
La revolució russa, un dels es
deveniments capitals del segle
XX, va deixar també un gran
llegat cinematogràfic, al qual
la Filmoteca de Catalunya dedi
carà el 2017 un cicle ambmés
de 50 títols. PÀGINA 40
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Escacs robòtics
El duel CarlsenKariakin no
passarà a la història per l’emo
ció de les partides, ni pels bri
llants atacs a vida o mort, ni per
les jugades inoblidables. I molt
menys després del pobre espec
tacle de la dotzena jornada, en
la qual el noruec, actual campió,
va aguantar la vergonya de fir
mar un ràpid empat en tot just
mitja hora. PÀGINA 48
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Jubilació minvant
El Govern espanyol torna a
utilitzar la seva potestat de veto
per provar d’evitar la tramitació
parlamentària d’una proposició
de llei firmada pel PSOE i altres
grups de l’oposició a fi d’apujar
un 1,2% les pensions l’any
vinent. PÀGINA 56
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