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amanho deixou de ser documen
to entre os supercomputadores. 
O mais rápido do mundo, o Ti-
tan, que entrou em operação na 

semana passada, é também notável por 
ser compacto. Sua capacidade de atingir 
27 petaflops (ou seja, ele pode realizar 
27 quatrilhões de cálculos por segundo) 
é quase três vezes a de K, o supercom
putador japonês que agora cai para a ter
ceira posição no ranking dos mais velo
zes. Para expandirem a velocidade de 
processamento, os supercomputadores 
tradicionalmente seguem uma fórmula 
simples: multiplicam a quantidade de 

processadores, as CPUs. Isso exige mais 
e mais espaço. Fabricado pela Fujitsu na 
cidade de Kobe. K ocupa 1380 metros 
quadrados, o equivalente a cinco qua
dras de tênis. O Titan, construído pelo 
governo americano no Laboratório Na
cional de Oak Ridge, no estado do Ten-
nessee, só precisou de 400 metros qua
drados, menos de um terço do espaço 
ocupado por K, para chegar a velocida
de muito superior. O equipamento está 
na mesma sala onde antes havia um su
percomputador cuja potência não ultra
passava um décimo da sua. 

O segredo que permitiu maior velo
cidade em menor tamanho está no uso 
de uma tecnologia que turbina os apare

lhos de videogame. Essas máquinas e 
também os computadores configurados 
para rodar games de última geração são 
equipados com unidades de processa
mento gráfico, as GPUs. São esses dis
positivos que elevam a qualidade gráfi
ca de um Xbox 360 e também do dis-
play de alta resolução do MacBook Pro. 
Quando um jogador detona virtualmen
te uma árvore, é a GPU, com sua enor
me capacidade de realizar cálculos si
multâneos, que simula a física do mun
do real, tornando a cena realista. Uma 
GPU,sozinha, não tem o poder de fazer 
funcionar um computador. Mas, ope
rando em conjunto com a CPU, turbina 
a sua capacidade de processamento. O 
Titan é o primeiro supercomputador de 
primeiro time, com mais de 5 petaflops. 
a aplicar esse conceito. 

Na verdade, ele é um upgrade de um 
modelo anterior, o Jaguar. O que os pes
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quisadores fizeram foi instalar uma GPU 
para cada um dos 18688 chips de CPU 
existentes no Jaguar. Dessa forma, mul
tiplicaram por dez a força do computa
dor sem ter de aumentar a quantidade de 
CPUs. Para atingir a mesma potência pe
la maneira antiga de fabricar supercom
putadores, seria preciso ocupar cerca de 
3000 metros quadrados (sete vezes 
mais). Se tivessem feito dessa forma, a 
energia necessária para suprir o comple
xo seria de 60 megawatts por ano, o sufi
ciente para abastecer 60000 casas. Com 
a eficiência melhorada pelas GPUs, o 
consumo ficou em apenas 9 megawatts. 

Supercomputadores são usados em 
pesquisas científicas e militares que en
volvem fenômenos atômicos ou em es
calas maiores que galáxias. São cálculos 
que consideram milhares de variáveis e 
que demorariam meses para ser feitos 
por computadores convencionais. O Ti-
tan precisa de treze horas para criar um 
modelo de como se comportam nêutrons 
no centro de um reator nuclear. Um su
percomputador mais antigo — isto é. de 
dois anos atrás — leva quase o triplo do 
tempo. São cálculos que podem ser uti
lizados, por exemplo, para aumentar a 
eficiência de usinas nucleares. O Titan 

deve ser oficialmente nomeado o mais 
rápido do mundo em um ranking que sai 
neste mês. Por enquanto, o líder é o tam
bém americano Sequoia, com 16 peta
flops de processamento (onze a menos 
que o Titan). O Sequoia chegou ao ápice 
de performance em junho, quando ultra
passou o japonês K. Antes, a China lide
rava. Na prática, qualquer um dos dez 
melhores atinge desempenho suficiente 
para atender a pesquisas científicas de 
ponta. O que há é uma competição de
clarada — e saudável para a ciência — 
para ver quem vai mais longe. Disse a 
VEJA o físico Jack Wells, diretor do la
boratório do Titan: 'Ter excelência em 
computação impulsiona uma nação, e 
supercomputadores são essenciais para 
pesquisas nucleares, aeroespaciais, bio
lógicas. A luta pelo topo do ranking está 
mais relacionada à competitividade. O 
velho 'mostrar que podemos'". • 

COM REPORTAGEM DE GUSTAVO SIMON 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 45, p. 110-111, 7 nov. 2012. 




