Shaheen XC40 ขุมกําล ังใหม่จาก KAUST รงอ
ั้ ันด ับ 7 ในรายงาน 10
อ ันด ับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เร็วทีส
่ ด
ุ ในโลก
ทูวาล, ซาอุดอ
ิ าระเบีย – 13 ก.ค. – พีอาร์นวิ สไ์ วร์/อินโฟเควสท์
Shaheen XC40 ซงึ่ เป็ นระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Cray รุน
่ ใหม่ลา่ สุดของ King Abdullah University of Science
and Technology (KAUST) รัง้ อันดับ 7 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เร็วทีส
่ ด
ุ ในโลกจากการจัดอันดับของ
TOP500 ซงึ่ มีการประกาศในวันนีท
้ งี่ าน International Supercomputing Conference ในแฟรงก์เฟิ รต
์
เยอรมนี
ั พันธ์ในรูปแบบมัลติมเี ดียได ้ที่
รับชมข่าวประชาสม
http://www.multivu.com/players/English/7572551-kaust-shaheen-XC40-supercomputer/
“Shaheen XC40 คือสงิ่ ทีต
่ อกยํ้าความมุง่ มั่นของ KAUST
ซงึ่ ต ้องการให ้นักวิจัยและหุ ้นสว่ นของเราสามารถทํางานได ้ด ้วยทรัพยากรทีม
่ ค
ี วามสามารถประมวลผลใน
ขัน
้ สูง” Jean-Lou Chameau ประธาน KAUST กล่าว
ึ ษาและการวิจัยไปอีกขัน
“สงิ่ นีจ
้ ะยกระดับความพยายามของเราในด ้านการศก
้
ั ทัศน์ของเราในการเป็ นจุดหมายสําหรับเหล่าผู ้มีความสามารถ
ตลอดจนสนับสนุนวิสย
และจะสร ้างผลกระทบด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปทั่วโลก”
ื่ ว่า Shaheen
สาํ หรับรุน
่ ก่อนของ Shaheen XC40 คือระบบ Blue Gene/P ทีม
่ ช
ี อ
้
ซงึ่ เป็ นระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารของ IBM ทีใ่ ชมาตั
ง้ แต่สมัยที่ KAUST เปิ ดดําเนินการในปี 2552 โดย Shaheen
้
รุน
่ บุกเบิกนัน
้ ได ้ถูกนํ าไปใชงานในหลากหลายด
้าน ตัง้ แต่การจําลองสภาพภูมอ
ิ ากาศโลก
การหาข ้อเท็จจริงเกีย
่ วกับ plasmoid ทีเ่ กิดจากลมสุรย
ิ ะ ไปจนถึงการจําลองแหล่งกักเก็บปิ โตรเลียม
และชวี สารสนเทศศาสตร์ของเกลือและพืชทนแล ้ง
การประมวลผลระด ับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพือ
่ ความร่วมมือและผลกระทบในระด ับชาติ
สถาบันหลายแห่งในซาอุดอ
ิ าระเบียใช ้ Shaheen ของ KAUST
และคาดว่าหน่วยงานเหล่านีจ
้ ะสามารถเดินหน ้างานวิจัยได ้รวดเร็วขึน
้ ด ้วย Shaheen XC40 รุน
่ อัพเกรด
โดยองค์กรต่างๆ อาทิ King Fahd University of Petroleum and Minerals, King Saud University,
King Abdulaziz University และ King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST)
ต่างใชศ้ ักยภาพในการประมวลผลระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ KAUST
เพือ
่ พัฒนาการดําเนินงานและสํารวจงานวิจัยในสาขาใหม่ๆ
ซงึ่ เป็ นผลให ้เกิดความหลากหลายทางเศรษฐกิจสําหรับซาอุดอ
ิ าระเบียมากยิง่ ขึน
้
้
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีของประเทศยังคงเป็ นอุตสาหกรรมหลักทีใ่ ชระบบประมวลผลขั
น
้ สูง (HPC)
โดยบริษัทต่างๆ อาทิ Saudi Aramco และ Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
้ พยากรประมวลผลระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพือ
ใชทรั
่ พัฒนาธุรกิจนํ้ ามันและก๊าซ ตลอดจนธุรกิจเคมี
รวมถึงงานวิจัยการเร่งปฏิกริ ย
ิ าเคมี
“Shaheen XC40 จะมีสว่ นชว่ ยพัฒนาอุตสาหกรรมหลักๆของซาอุดอ
ิ าระเบีย
และสนั บสนุนประเทศในการเปลีย
่ นผ่านไปสูเ่ ศรษฐกิจฐานความรู ้” Jean M. Frechet
รองประธานด ้านการวิจัยของ KAUST กล่าว “การลงทุนใน Shaheen และ Shaheen XC40
สร ้างผลกระทบไปไกลเกินกว่า HPC และเข ้าถึงวิทยาศาสตร์ในทุกแขนง KAUST
ี่ วชาญทางวิทยาศาสตร์ทม
นํ าเสนอเครือ
่ งไม ้เครือ
่ งมือและความเชย
ี่ ค
ี วามเป็ นเลิศ
่ ชว่ ยสง่ เสริมสถานะของซาอุดอ
ิ าระเบียในการเป็ นศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมทีเ่ ติบโตอย่างรวดเ
เพือ
ร็ว”
เกีย
่ วก ับ KAUST

King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)
ึ ษาระดับปริญญาโท-เอก
เป็ นมหาวิทยาลัยเพือ
่ การวิจัยนานาชาติสําหรับนักศก
โดยตัง้ อยูร่ ม
ิ ชายฝั่ งทะเลแดงในซาอุดอ
ิ าระเบีย KAUST
ึ ษา และนวัตกรรมสหวิทยาการ
มุง่ มั่นยกระดับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผา่ นการวิจัย การศก
http://www.kaust.edu.sa
(รูปภาพ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150713/235479 )
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