ﺳﺎﺧﺖ »ﻓﻮﮔﺎﮐﻮ« ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ :ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮان  ۴۴۲ﭘﺘﺎﻓﻼﭘﺲ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل رﺳﻤﺎ در ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺜﻞ ﮐﺸﻒ داروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ »ﻓﻮﮔﺎﮐﻮ« ) (Fugakuﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﺟﯿﺘﺴﻮ آﻏﺎز و ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻪ

ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ راﯾﺎﻧﺶ ﭘﺮﺑﺎزده در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ژاﭘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻪ ۲۰۲۰
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت ژاﭘﻨﯽ ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ

ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده اﺷﺘﺮاﮐﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺣﺎﻻ  ۷۴ﭘﺮوژه
ﺑﻪ ﮔﺰارش  ،ZDNetﻓﻮﮔﺎﮐﻮ ﺣﺎﻻ
ً
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻨﺎوری ژاﭘﻦ ) (RISTﺑﺮ ﻋﻬﺪه آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﭘﺮدازش آنﻫﺎ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮای

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

رﺲ  RISTاز ﻓﻮﮔﺎﮐﻮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻐﺰ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎده در ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن،

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎع و ﺻﻨﻌﺖ آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان »آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺸﺮ را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد«.
ﻓﻮﮔﺎﮐﻮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻫﺎی رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ ،ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن
 ۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  Kاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﻗﺪرت
ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ را در ﻟﯿﺴﺖ ۵۰۰
ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻮﮔﺎﮐﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮای دو ِ
اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ ) (Top500ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
ﻓﻮﮔﺎﮐﻮ ﺑﺎ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ  ۴۴۲ﭘﺘﺎﻓﻼﭘﺲ ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﺟﻠﻮﺗﺮ از رﻗﺒﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی آن ﺳﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دوم ﻟﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ »ﺳﺎﻣﯿﺖ« ) (Summitﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ IBM (۱۴۸.۸
ﭘﺘﺎﻓﻼﭘﺲ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﻮﮔﺎﮐﻮ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ در ﮐﺸﻒ
داروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ و ﭘﯿﻞﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﻨﯿﺎدی ﻋﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﯿﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻮﮔﺎﮐﻮ ﺑﺮای اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ داروﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻓﻮﮔﺎﮐﻮ ،دﺳﺘﮑﻢ  ۳۳اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ در ﻟﯿﺴﺖ  Top500دارد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
را ﺑﺮای ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ

و ﭼﯿﻦ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮان ِاﮔﺰاﻓﻼپ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

