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Wkroczyliśmy w erę charakteryzującą się szybkim rozwojem, gwałtowną ilością danych i rosnącą 
konkurencją. Organizacje niestrudzenie pracują na tym, aby sprostać zapotrzebowaniom branż, 
w których działają, wymogom biznesowym i oczekiwaniom klientów, które nieustannie się zmieniają. 
Dodatkowo, pojawianie się niekontrolowanych technologii powoduje ciągłe zmiany i napędza postęp 
w każdym sektorze, wywierając ogromną presję na organizacje w kwestii przekształcenia od podstaw 
sposobu ich działania.

W tak dynamicznej globalnej gospodarce sukces jest budowany na innowacjach. Organizacje mają 
niezaspokojoną potrzebę wprowadzania coraz to nowszych technologii, które poprzez odpowiednią 
wydajność pozwolą im na szybszy dostęp do analitycznych wniosków i czerpanie większych korzyści 
z technologicznych inwestycji. Zapotrzebowanie na lepszą wydajność jest tym większe, im bardziej 
zróżnicowane i złożone stają się przetwarzane procesy. Rozwój technologii umożliwił firmom 
rejestrowanie cennych informacji i przekształcanie ich w użyteczne analityczne wnioski, a przez to 
podniesienie efektywności i pozyskiwanie nowych źródeł przychodu. Trendy te na nowo zdefiniowały 
pojęcie prowadzenia działalności, co sprawiło, że organizacje zaczęły rewidować swoje dotychczasowe 
podejście do opracowywania strategii, uczenia się, współpracy i podejmowania inicjatyw na świecie. 
Zadają teraz inne i poważniejsze pytania oraz potrzebują nowych funkcjonalności w ramach odpowiedzi.

Organizacje przyglądają się swoim nowym zapotrzebowaniom na środowisko obliczeniowe, aby móc 
tworzyć strategiczne plany wdrożeń na przyszłość. Głównym czynnikiem wpływającym na planowanie, 
IT i każdy obszar działania jest transformacja centrum danych. Opracowanie strategii centrum danych, 
które obejmować będzie przyszły stan infrastruktury IT kładzie podwaliny pod zaawansowane 
funkcjonalności, wydajność i sprawność. Im większą efektywność są w stanie uzyskać organizacje, 
tym więcej klientów będą mogły obsłużyć i tym lepsze wyniki będą w stanie osiągnąć. Te z nich, które 
inwestują w najnowocześniejsze rozwiązania stworzą adaptowalną i skalowalną infrastrukturę, która 
pozwoli im uprościć procesy i odblokować nowy rodzaj mocy obliczeniowej.

Systemy superkomputerowe całkowicie zmieniają sposób, w jaki różne technologie współdziałają ze sobą, 
aby sprostać największym obecnym wyzwaniom i przygotować się na jeszcze większe wyzwania jutra. 
Jednakże pojęcie systemów superkomputerowych jest często błędnie interpretowane, przez co organizacje 
unikają szans, jakie stwarzają wysokowydajne komputery (HPC). Wiele z nich uważa, że brakuje im środków 
finansowych, doświadczenia i fachowej wiedzy, a nawet że nie potrzebują najnowszych technologii. W efekcie, 
mnóstwo firm z licznych branż nie sięga po korzyści oferowane przez systemy superkomputerowe. Czas 
pokazać, czym są systemy superkomputerowe i ich przełomowe zastosowania.

Dane i obciążanie stają się zbyt złożone na tradycyjne środowisko obliczeniowe. Technologie systemów 
superkomputerowych mogą zapewnić większą moc obliczeniową i szybkość, które przezwyciężą 
ograniczenia nieelastycznej technologii, aby organizacje mogły zoptymalizować szeroką gamę zadań, 
od działań na małą skalę po wymagające obciążenia. Funkcjonalności te są wykorzystywane, aby 
nadać znaczenie zdarzeniom zbyt trudnym do wychwycenia lub zmierzenia w prawdziwym życiu. 
Systemy superkomputerowe mają na celu zapewnić funkcjonalności obliczeniowe, aby przyspieszyć 
obsługę obciążeń warunkowanych zadaniami. Charakter zapotrzebowań na nowe aplikacje, związany 
z koniecznością intensywnego przetwarzania danych, będzie wymagać wprowadzania nieustannych 
innowacji w dającej się przewidzieć przyszłości.

Rozwój technologii systemów superkomputerowych zmienia oblicze nowoczesnego centrum danych, 
gdyż organizacje już dziś wdrażają funkcjonalności, które będą spełniać ich potrzeby w kolejnych 
latach. Zdolność podjęcia się ważnych wyzwań naukowych, inżynieryjnych i biznesowych uzależniona 
jest od dalszego inwestowania w systemy komputerowe. Strategiczne przyswojenie tych technologii 
daje organizacjom potencjał rozwoju i objęcia pozycji lidera w ich branżach.
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WYKORZYSTANIE TRENDÓW ŚRODOWISK OBLICZENIOWYCH 

Big Data, przetwarzanie na brzegu sieci, sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe, wirtualizacja 
i symulacja to tylko niektóre ze zdobyczy postępu, które rewolucjonizują sposób działania organizacji 
i podejmowania przez nich decyzji. Funkcjonalności te są możliwe dzięki tworzeniu i udostępnianiu 
ogromnych ilości danych, przetwarzanych przez superkomputery o potężnej mocy obliczeniowej. 
Infrastruktura IT musi być w stanie obsługiwać szereg zastosowań wysokowydajnych komputerów, 
wliczając w to sprawne przetwarzanie i analizowanie danych z pojawiających się na rynku aplikacji 
i punktów końcowych. W przyszłości technologie systemów superkomputerowych odgrywać 
będą kluczową rolę w każdym środowisku operacyjnym, gdyż dzięki nim organizacje będą mogły 
obsługiwać obciążenia wymagające intensywnych obliczeń danych — szybko, efektywnie, bezpiecznie 
i optymalnie kosztowo względem zapewnianej wydajności. 

Technologie systemów superkomputerowych nieustannie ewoluują. Żadne odkrycie naukowe, 
ulepszenie produktu czy osiągnięcie inżynieryjne nie jest ostateczne — to zaledwie kolejny krok 
w nieustannej transformacji. Najnowsze osiągnięcia w środowiskach obliczeniowych charakteryzują się 
niespotykaną wcześniej mocą i sprawnością. Technologie systemów superkomputerowych mają też 
szersze zastosowanie — pomagają organizacjom wykorzystać opisane trendy i pracować z możliwie 
jak najwyższą wydajnością.

Organizacje mogą używać elementów systemu superkomputerowego, ale na mniejszą skalę — 
dopasowaną do ich potrzeb. Te same funkcje i infrastruktura mogą być zapewniane w przystępny 
sposób, wprowadzając środowisko obliczeniowe dla intensywnych obliczeń do wszystkich branż. 
Owe technologie zaprojektowane zostały do obsługi różnych obciążeń i sprzyjają intensywnemu 
wykorzystaniu aktywów, przekraczając tym samym ograniczenia możliwości standardowych klastrów. 
Dzięki technologiom systemów superkomputerowych organizacje mogą korzystać z odpowiedniej 
mocy obliczeniowej dla swoich zapotrzebowań dotyczących centrum danych, niezależnie od rodzaju 
przetwarzanych obciążeń. I tak oto nastały czasy nowych możliwości dla organizacji wszelkiego rodzaju 
i skali działania. Czasy, w których łatwiej im realizować doskonałe wyniki i zabezpieczyć przyszłość. 

MOC OBLICZENIOWA NA MIARĘ NOWEJ ERY

Jedną z największych korzyści, jakie przedsiębiorstwom oferują systemy superkomputerowe, jest 
możliwość szybkiej transformacji i uzyskanie natychmiastowego zwrotu z inwestycji. Technologie 
superkomputerowe można wdrożyć do produkcji i dopasować odpowiednio do potrzeb. Architektury te 
są budowane pod kątem nieustannej ewolucji, zapewniając tym niemalże nieograniczoną elastyczność 
w kwestii kolejnych uaktualnień pod różne zastosowania i skalę wdrożeń. Aby zyskać nowy poziom 
wydajności, organizacje odchodzą od przestarzałych systemów i kierują się ku technologiom systemów 
superkomputerowych, które są w stanie udźwignąć nawał różnych obciążeń.

Organizacje mogą wdrażać środowisko obliczeniowe nowej generacji do szerokiego spektrum 
zastosowań. Wszystkie aplikacje stosowane w produkcji przemysłowej, usługach finansowych, sektorze 
energetyki i wydobycia gazu, naukach przyrodniczych, geodezji, rozwiązaniach na rzecz ochrony 
klimatu i w środowiskach akademickich wymagają intensywnego przetwarzania danych, a to oznacza, 
że są doskonałym adresatem korzyści zapewnianych przez systemy superkomputerowe. Jednak 
mimo niezaprzeczalnych wartości płynących z technologii systemów superkomputerowych wiele 
organizacji działających w tych obszarach z trudem korzysta z tej możliwości. Stając u progu innowacji, 
organizacje doświadczają wielu bolączek, m.in. choćby takie wyzwania jak:

• Stworzenie warunków obsługi eksplozji danych / nowych modeli biznesowych

• Znalezienie funduszy na nakłady inwestycyjne

• Obsługa coraz to bardziej zaawansowanych obciążeń, wliczając również komputery wysokiej 
wydajności i AI

• Zapewnienie elastyczności w przetwarzaniu coraz większej ilości obciążeń

• Sprostanie wymogom w zakresie zasilania i chłodzenia centrum danych

• Przejście na model korzystania z usług — „na żądanie” lub elastycznie

• Efektywna praca przy ograniczonej specjalistycznej wiedzy w zakresie IT

Zaawansowane aplikacje obliczeniowe mają „wilczy apetyt” na dane, moc i inne zasoby. Organizacje 
pragnące pokonać te przeszkody szukają systemów skonstruowanych pod kątem sprostania tym 
potrzebom i przygotowanych na zapotrzebowania w przyszłości.
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Możliwości oferowane przez systemy superkomputerowe pomagają organizacjom odnosić korzyści 
z modelu „run-grow-transform” (RGT). Wiele z nich skupionych jest na działalności, czyli na wykonywaniu 
niezbędnych zadań pozwalających na podtrzymanie funkcjonowania ich środowiska. Aby utrzymać się 
na rynku, organizacje podnoszą swoją sprawność operacyjną, aby utrzymać swoje aktualne możliwości 
IT. Rozszerzenie tych możliwości jest niezbędne dla poprawienia sposobu funkcjonowania organizacji, 
gdyż pozwoli im przystosować się do dynamicznych zapotrzebowań w miarę rozwoju. Organizacje 
odnoszące największe sukcesy nieustannie szukają okazji na podniesienie sprawności operacyjnej, aby 
móc przekierować budżet na przyspieszenie swojej transformacji cyfrowej.

Inwestowanie w transformację jest kluczem do tworzenia nowych możliwości i wzniesienia korzyści na 
wyższy poziom. Dzięki wdrożeniu dedykowanego systemu zintegrowanego z technologiami systemów 
superkomputerowych organizacje mogą zyskać niezrównaną wydajność we wszystkich obszarach 
działania. Środowisko obliczeniowe następnej generacji jest gotowe na przyspieszenie innowacji, 
zapewniając niższy całkowity koszt eksploatacji (TCO) i wyższe ROI. Organizacje czerpiące już korzyści 
z przełomowych technologii będą odpowiednio przygotowane do pracy, współzawodnictwa na rynku 
i osiągania znakomitych wyników w swoich branżach w przyszłości. 

TECHNOLOGIE SYSTEMÓW 
SUPERKOMPUTEROWYCH DLA KAŻDEGO
Hewlett Packard Enterprise i Advanced Micro Devices (AMD) oferują organizacjom rozwiązania 
pozwalające pokonać ograniczenia obecnych środowisk obliczeniowych i przejść na wyższy 
poziom. Wspólnie prowadzimy zaawansowane prace na rzecz podniesienia wydajności i osiągnięcia 
przełomowych wyników, wprowadzając innowacyjne technologie adresowane do organizacji. Nasze 
oferty obejmują istotne udoskonalenia w zakresie systemów superkomputerowych umożliwiające 
transformację centrum danych i zapewniające ich odporność na wiele lat.

Nasze rozwiązania łączą w sobie przełomowe systemy HPE i ekstremalną wydajność przetwarzania 
przez procesory CPU i GPU od AMD. Kompleksowe technologie, narzędzia i usługi doradcze od 
HPE mają na celu rozszerzenie możliwości systemów superkomputerowych z brzegu sieci na chmurę. 
Służymy wsparciem przy integracji i dostrajaniu tych rozwiązań, aby stworzyć środowisko przydatne 
w obecnych warunkach, które będzie sprzyjać postępowi w miarę rozwoju organizacji. 

Wspólnie przecieramy nowe szlaki w zakresie środowisk obliczeniowych — umożliwiając rozbudowę 
infrastruktury, wzbogacanie jej o dodatkowe funkcje oraz modernizację, gdy będzie taka potrzeba. 
Organizacje decydujące się na te rozwiązania doświadczają spektakularnych usprawnień we wszystkich 
operacjach. Korzystają przy tym z tych samych zestawów funkcji, jakie oferują największe systemy 
superkomputerowe, aby zapewnić szybszy dostęp do technicznych, naukowych i biznesowych 
wniosków analitycznych i niższy całkowity koszt eksploatacji.

HPE to światowy lider w dziedzinie technologii systemów superkomputerowych. We współpracy z firmą 
AMD dbamy o rozwój rewolucyjnych funkcjonalności, które pomogą odpowiedzieć na najbardziej 
złożone pytania. Teraz masz możliwość skorzystać z tych technologii, aby przyspieszyć wprowadzanie 
innowacji w zakresie systemów superkomputerowych. 

http://www.gartner.com/smarterwithgartner/align-it-functions-with-business-strategy-using-the-run-grow-transform-model/
https://www.hpe.com/pl/pl/compute/hpc/supercomputing
https://www.hpe.com/pl/pl/compute/hpc/supercomputing
https://www.hpe.com/pl/pl/compute/hpc/supercomputing/cray-exascale-supercomputer.html
https://www.amd.com/en/campaigns/high-performance-computing?utm_campaign=hpc&utm_medium=redirect&utm_source=301
https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2019/05/hpe-to-acquire-supercomputing-leader-cray.html


Najlepsza w swojej klasie infrastruktura systemów superkomputerowych
Dynamiczny rozwój procesów realizowanych w organizacjach sprawia, że możliwość wybrania architektury 
nabiera kluczowego znaczenia. Linia systemów superkomputerowych HPE Cray z procesorami AMD 
pozwala sprostać wyzwaniom, jakie są obecnie stawiane systemom superkomputerowym. Te potężne 
systemy stanowią siłę napędową środowisk obliczeniowych, umożliwiając firmom usprawnienie 
przepływów pracy — począwszy od modelowania i symulacji aż po analizy i AI. Superkomputery HPE 
Cray charakteryzują się niezawodnością i nadzwyczajną wydajnością przetwarzania danych na potrzeby 
aplikacji dzięki zastosowaniu procesorów CPU i GPU firmy AMD, wielogniazdowych węzłów oraz innych, 
pojawiających się na rynku alternatyw urządzeń przetwarzających dane — a wszystko to zintegrowane 
w jednej infrastrukturze. 

Oto niektóre z naszych kluczowych, nieszablonowych funkcji: 

• Opcje chłodzenia powietrzem i cieczą pozwalające na stosowanie części o najwyższej wydajności

• Wysoce wydajne moduły połączeniowe

• Niezwykle elastyczny i wydajny magazyn

• Unikalne architektury systemowe, uwzględniające procesory CPU i GPU

Superkomputery HPE Cray spełniają mnóstwo nowych wymagań zarówno ze strony organizacji badawczych, 
jak i biznesowych, dostarczając analitycznych wniosków i innowacji na niespotykaną dotąd skalę. Systemy 
te oparte są na matrycy technologii HPE i wcześniejszych technologii Cray, w tym nowe funkcjonalności 
architektury HPE Cray EX. HPE pracuje nad tym, aby technologia systemów superkomputerowych 
była gotowa do użytkowania od razu po jej wdrożeniu. Już wkrótce organizacje będą mogły realizować 
i przekształcać swoje procesy szybciej i przy wyjątkowo niskim całkowitym koszcie eksploatacji. 

Flagowym systemem tego portfolio jest HPE Cray EX — superkomputer charakteryzujący się potężną 
mocą obliczeniową i wysoką wydajnością. EX to skrót od eksaskali. System ten zapewnia kompleksowe, 
bezpośrednie chłodzenie cieczą (DLC) w celu optymalnego wykorzystania wysokowydajnych 
procesorów CPU i GPU, czyniąc je newralgicznymi elementami przed-eksaskalowych, a wkrótce 
eksaskalowych wdrożeń HPE Cray.

Superkomputer HPE Cray EX jest ściśle zintegrowany, wliczając w to zasilanie i chłodzenie oraz 
moduły połączeniowe HPE Slingshot, poprzez połączenie bezprzewodowe. A ponieważ zdolność 
wprowadzania innowacji odgrywa w biznesie kluczową rolę, system ten można modernizować zgodnie 
z potrzebami organizacji. Architektura może doskonale działać na procesorach CPU, GPU i modułach 
połączeniowych wielu generacji. Można wprowadzać te zmiany lub dokonywać aktualizacji na 
miejscu, aby uprościć lub rozszerzyć wdrożenia przy jednoczesnym rozwijaniu możliwości systemów 
superkomputerowych. HPE Cray EX zaprojektowano do obsługi nawet 256 węzłów z dwoma 
gniazdami w jednej szafie i procesorów CPU i GPU wysokiej mocy, dzięki czemu można wykonywać 
rozmaite procesy i tworzyć centrum danych na miarę przyszłości.

W przypadku organizacji wymagających najwyższej wydajności i stawiających na zrównoważony rozwój, 
ten superkomputer wspiera inicjatywy ekologiczne dzięki zastosowaniu rozwiązań w postaci chłodzenia 
cieczą i nieruchomych części pozwalających uzyskać jak najwyższą wydajność energetyczną. Bloki 
chłodzące DLC szybko odprowadzają ciepło z komponentów systemu, nie kierując przy tym gorącego 
powietrza do centrum danych, co pozwala na bezpieczną pracę przy maksymalnym obciążeniu 
i w przystępnych kosztach jak na tak wysoką wydajność. 

Superkomputer HPE Cray jest drugą konfiguracją tego silnego portfolio. Architektura to standardowy 
superkomputer w 19-calowej obudowie typu rack na serwerze obliczeniowym 2U. System ten 
umożliwia wdrożenie mniejszego systemu z takim samym zestawem funkcji, w jakie są wyposażone 
imponujące systemy HPE Cray EX. W przypadku organizacji, które nie potrzebują wdrożenia w pełnym 
zakresie lub przechodzą na systemy superkomputerowe etapami, oferujemy superkomputer HPE Cray 
w standardowych obudowach centrum danych typu rack z opcjami zarówno chłodzenia powietrzem, 
jak i cieczą. Wszystkie superkomputery HPE Cray są wyposażone w technologię DLC, można zatem 
przejść z chłodzenia powietrzem na chłodzenie cieczą, aby zwiększyć wydajność. 
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Przyspieszone środowisko obliczeniowe
Aby pomóc organizacjom w rozwiązywaniu naglących problemów, superkomputery HPE Cray oferują 
potężne moce obliczeniowe dzięki zastosowaniu najlepszych na świecie procesorów. Procesory AMD 
EPYC™ CPU oraz AMD Instinct™ GPU mają za zadanie obsłużyć ogromne zbiory danych i zapewnić 
najwyższą wydajność, aby przyspieszyć przetwarzanie zadań obliczeniowych, modeli wymagających 
intensywnego przetwarzania danych i technik analitycznych. Procesory AMD używane w jednych 
z najszybszych na świecie i najbardziej skalowalnych centrach danych oraz superkomputerach są 
w stanie umożliwić szybkie wprowadzenie innowacji i błyskawiczne osiągnięcie wyników.

Wiele z dzisiejszych systemów ma charakter heterogeniczny, wliczając w to połączenie procesorów CPU 
i GPU, co zapewnia organizacjom elastyczność przy projektowaniu, która przyspieszy i zoptymalizuje 
sposób, w jaki działają. Procesory AMD oferują bardzo dużą ilość rdzeni, większą zwinność i aż do 
8 kanałów pamięci DDR4-3200 w takim samym zestawie funkcji, niezależnie od rozmiaru systemu. 
Dysponując taką konfiguracją, możesz kontynuować działalność w miarę różnicowania i skalowania 
operacji, zachowując stałą wydajność na wysokim poziomie na wszystkich etapach wdrożenia. 

Procesory EPYC CPU firmy AMD do zastosowań we wszystkich sektorach. Procesory te mają dużą 
moc przetwarzania danych i optymalną przepustowość, co przekłada się na najszybsze rozwiązywanie 
problemów. Procesory AMD EPYC CPU świętują już ponad 200 rekordów świata instalacji na całym 
świecie i liczba ta wciąż rośnie, a to za sprawą najwyższej w klasie wydajności, jaką zapewniają, bez 
kompromisów dla takich zastosowań jak przetwarzanie Big Data, wysokowydajne komputery, chmura 
i AI. Ten model jest najsilniejszym na rynku procesorem x86 pod względem wydajności,1 dostępnym 
nawet z 64 rdzeniami, i zapewniający aż do 50% niższy całkowity koszt eksploatacji2 w porównaniu 
z produktami konkurencji. Procesory EPYC trzeciej generacji oferują aż do 64 rdzeni, ulepszoną 
wydajność pamięci i znaczące modyfikacje w mikroarchitekturze Zen 3 zapewniające nawet do 
19% wyższą sprawność IPC3 w porównaniu z procesorami poprzedniej generacji. Organizacje mogą 
teraz korzystać z dwukrotnie wyżej wydajności w ramach zarządzania obciążeniami4 w porównaniu 
z osiągami wysokowydajnych komputerów. Bez względu na wybór liczby rdzeni — AMD zapewnia 
takie same cechy i funkcje bez podnoszenia kosztów. 

Wraz z wprowadzeniem na rynek trzeciej generacji procesorów AMD EPYC CPU organizacje mogą 
oczekiwać bezkonkurencyjnej wydajności, która sprosta wszystkim ich potrzebom w zakresie systemów 
superkomputerowych. Procesory najnowszej generacji mają za zadanie usprawnić działanie centrów 
danych i zapewnić korzyści z transformacji środowiska obliczeniowego, jakich dotąd nie oferowano.

Wraz z procesorami AMD CPU, procesory AMD Instinct MI100 GPU oparte są na architekturze 
AMD CDNA dedykowanej dla centrum danych, która oferuje nową konstrukcję rdzeni charakteryzującą 
się dwukrotnie wyższą mocą obliczeniową w porównaniu z poprzednimi procesorami GPU od AMD 
dla centrów danych.5 Obejmuje ona również technologię Matrix Core służącą do przyspieszenia 
newralgicznych czasowo aplikacji. Akcelerator MI100 z architekturą AMD CDNA w idealnych warunkach 
zapewnia przepustowość pamięci na poziomie powyżej 1,2 TB/s6 i aż do 37% szybszą komunikację 
szerokopasmową pomiędzy GPU i GPU w porównaniu z akceleratorem obliczeniowym poprzedniej 
generacji, AMD Radeon Instinct.7 Można zatem zyskać zdumiewające przyspieszenie na potrzeby 
wysokowydajnych systemów obliczeniowych i systemów wspomagania sztucznej inteligencji (AI). 

Uwolnienie możliwości systemów superkomputerowych nie odbywa się tylko poprzez konsolidację 
większej ilości sprzętu — szybsze muszą być również poszczególne komponenty. Procesory AMD Instinct 
MI100 GPU są pierwszymi procesorami graficznymi o wydajności powyżej 10 teraflopów, zapewniając 
organizacjom nawet do 11,5 teraflopa szczytowej mocy w obliczeniach zmiennoprzecinkowych dla 
aplikacji 64-bitowych.8

Stosując wielokrotnie nagradzane procesory AMD, organizacje mogą budować systemy będące 
w stanie napędzać dzisiejsze osiągnięcia i przygotowywać je na jutrzejsze wymagania w zakresie 
systemów superkomputerowych. Produkty AMD EPYC i AMD Instinct będą integrowane z superszybką 
architekturą AMD Infinity, aby usprawnić komunikację pomiędzy procesorami CPU i GPU. Organizacje 
będą mieć okazję zyskania w działaniach niespotykanej zwinności, precyzji i efektywności.
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1  Wyniki na podstawie SPECrate®2017_int_base 
z kwietnia 2021 r., zob. spec.org.

2  Szacunkowe obliczenia na podstawie estymatora 
TCO wirtualizacji serwerów AMD w porównaniu 
z rozwiązaniami serwerowymi AMD EPYC oraz 
Intel® Xeon® wymaganymi do zapewnienia 320 
w pełni wirtualnych maszyn (VM) potrzebujących 
po 1 rdzeniu i po 8 GB pamięci, przy minimalnym 
zapotrzebowaniu na łączną pamięć rozwiązania 
2,56 TB. Analiza obejmuje zarówno sprzęt, jak 
i komponenty oprogramowania do wirtualizacji. 
W przypadku 320 maszyn wirtualnych (VM) 
z 1 rdzeniem dla każdej z nich, procesor Intel® 
Xeon® Gold  6246R potrzebuje 10 serwerów 2P, 
w cenie nabycia całego sprzętu 117 078 USD. 
Rozwiązanie AMD 1P_EPYC_7742 wymaga 
zastosowania 5 serwerów 1P, w cenie nabycia 
całego sprzętu 61 729,2 USD. Rozwiązanie AMD 
wymaga zastosowania o 50% mniej serwerów. 
(1 minus [5 podzielić przez 10]) razy 100% = 
50% mniej serwerów. Ceny oprogramowania do 
wirtualizacji z dnia 29.09.2020. Ten scenariusz 
zawiera wiele założeń i szacunkowych obliczeń 
i, choć opiera się na wewnętrznych badaniach 
AMD i najlepszych przybliżeniach, powinien 
być traktowany jako przykład wyłącznie 
w celach informacyjnych. Nie powinien też być 
wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji 
w odniesieniu do rzeczywistych testów. Wyniki 
całkowitego kosztu eksploatacji są szacunkowe 
i podano je wyłącznie w celach informacyjnych. 
Wszystkie ceny podane są w USD. TLC-11

3  MLN-003: Na podstawie testów wewnętrznych 
przeprowadzonych przez AMD w dniu 
01.02.2021, średnie zwiększenie wydajności 
przy częstotliwości ISO w procesorze AMD EPYC 
72F3 (8C/8T, 3,7 GHz) w porównaniu z wynikami 
procesora AMD EPYC 7F32 (8C/8T, 3,7 GHz), 
na każdy rdzeń, jeden wątek, z użyciem zestawu 
obciążeń, wliczając w nie SPECrate2017_int_base, 
SPECrate2017_fp_base oraz reprezentacyjne 
obciążenia serwera. Więcej informacji: spec.org.

4  MLN-041A: Na podstawie SPECrate2017_fp_base 
z dnia 14.04.2021, serwer z dwoma procesorami CPU 
(64C AMD EPYC 7763) uzyskał wynik 651, spec.org/
cpu2017/results/res2021q1/cpu2017-20210219-
24944.html. Najwyższym wynikiem serwera 
z procesorem 2P Intel Xeon „Cascade Lake Refresh” 
jest wynik 309 uzyskany przy serwerze z procesorem 
2P Intel Xeon Gold 6258R, spec.org/cpu2017/
results/res2020q3/cpu2017-20200915-23979.pdf. 
Odwiedź stronę spec.org, aby dowiedzieć się więcej.

5  Akceleratory AMD Instinct MI100 zapewniają 
120 jednostek obliczeniowych i 7680 rdzeni 
strumieniowych w karcie akceleratora o mocy 
300 W. Akceleratory Radeon Instinct MI50 
zapewniają 60 jednostek obliczeniowych 
i 3840 rdzeni strumieniowych w karcie 
akceleratora MI100-09 o mocy 300 W.

6  Obliczenia wykonane przez laboratoria pomiaru 
wydajności firmy AMD w dniu 5 października 
2020 r. dla akceleratora AMD Instinct MI100 
zaprojektowanego z technologią AMD CDNA 7 nm 
FinFET przy szczytowym taktowaniu pamięci 
1200 MHz dały 1,2288 TFLOPS szczytowej 
teoretycznej wydajności przepustowości pamięci.

7  Obliczenia przeprowadzone w dniu 18 września 
2020 r. Akceleratory AMD Instinct MI100 
obsługują karty PCIe Gen4, zapewniając 64 GB/s 
szczytowej teoretycznej przepustowości na każdą 
kartę przy przesyłaniu danych z CPU do GPU.

8  Obliczenia wykonane przez laboratoria pomiaru 
wydajności firmy AMD w dniu 18 września 
2020 r. dla akceleratora AMD Instinct 
MI100 (karta PCIe, 32 GB HBM2).
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Technologie sieciowe
Superkomputery HPE Cray z procesorami AMD reprezentują ważne osiągnięcia w zakresie szybkości 
i elastyczności obliczeniowej. Kluczowym komponentem tych systemów wyznaczających trendy w branży 
jest HPE Slingshot — najnowsza wersja skalowalnego modułu połączeniowego. HPE Slingshot jest 
nowym modułem połączeniowym, który umożliwia systemom HPE Cray łączenie trzech światów — 
systemów superkomputerowych, chmury i centrum danych. Podnosi poprzeczkę rozwiązaniom sieciowym 
w systemach superkomputerowych i przygotowuje organizacje do przejścia z tradycyjnego chmurowego 
środowiska obliczeniowego na technologie systemów superkomputerowych. 

HPE Slingshot, stworzony do roli szkieletu operacji biznesowych, oferuje mnóstwo funkcji do obsługi 
wymagających procesów obliczeniowych i obciążeń związanych z zarządzaniem danymi. Sieci HPE 
Slingshot oparte są na przełącznikach wyposażonych w 64 porty osiągających wydajność 200 Gb/s 
przy maksymalnej przepustowości sieci. To 64-portowy przełącznik typu high-radix połączony 
w topologii Dragonfly z ponad 250 000 punktami końcowymi przy maksymalnie trzech skokach 
przełącznik-przełącznik pomiędzy punktami końcowymi. Ta sieć o małej średnicy nie tylko zmniejsza 
opóźnienia w większych instalacjach, ale również obniża koszty sprzętu sieciowego, okablowania, 
zasilania i chłodzenia. Ułatwia także stosowanie nowatorskich adaptacyjnych algorytmów trasowania 
w celu podniesienia wydajności aplikacji. Ten ultraszybki moduł połączeniowy jest zoptymalizowany 
pod względem kosztów, aby zapewnić prostotę i zbliżoną do chmury wydajność w środowisku 
systemów superkomputerowych.

Aby usprawnić współdziałanie z architekturami magazynu i centrami danych, HPE Slingshot jest zgodny 
z technologią Ethernet. Oznacza to, że przełączniki HPE Slingshot mogą łączyć się bezpośrednio 
z opartymi na Ethernet urządzeniami pamięci masowej innych dostawców, jak również z sieciami 
Ethernet centrum danych. Aplikacje wykonywane w węzłach superkomputerów HPA Cray mogą 
wymieniać ruch IP/Ethernet ze światem zewnętrznym, ułatwiając i usprawniając przyjęcie danych ze 
źródeł zewnętrznych, co jest coraz ważniejszą kwestią w tym sieciowym i opartym na danych świecie. 

Standardowy Ethernet może być jednak kiepsko przystosowany do obciążeń HPC, zważywszy na 
ogromne opóźnienia i wysokie koszty ogólne. Z myślą o tych wyzwaniach, firma HPE ulepszyła 
i dostosowała protokół Ethernet o ogromnej wydajności i małych opóźnieniach, który oferuje 
mniejsze nagłówki, obsługuje pakiety mniejszych rozmiarów, zapewnia kontrolę przepływu opartą 
na kredytach, zapewnia niezawodną dostawę sprzętu i dysponuje pełnym pakietem podstawowych 
funkcji synchronizacji. HPE Slingshot nie tylko używa tego dostosowanego protokołu do komunikacji 
wewnętrznej, ale też może mieszać standardowy ruch sieci Ethernet we wszystkich portach 
z dokładnością do pakietu. Dzięki takiej globalnej strategii superkomputery HPE Cray bez trudu mogą 
obejmować dwa światy — systemów superkomputerowych i centrów danych.

Firma HPE prowadziła prace nad sprzężeniem modułu połączeniowego HPE Slingshot z procesorami 
AMD EPYC i AMD Instinct w ścisłej współpracy z AMD. Możesz teraz samodzielnie zdecydować, w jaki 
sposób założyć sieć — w standardowej szafie dla superkomputerów HPE Cray czy w niestandardowej 
obudowie dla superkomputerów HPE Cray EX. Zapewniamy taką samą wydajność, możliwości 
przyłączeniowe i oszczędności kosztowe dla każdej skali.

Zintegrowany magazyn
Ilość danych przechowywanych i przetwarzanych przez systemy obliczeniowe gwałtownie wzrosła, 
szczególnie w czasach, gdy tradycyjne modelowanie i symulacja upodobniły się do takich metod, 
jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe. Procesy te są często wykonywane równocześnie 
w tym samym systemie, w aplikacjach o krytycznym znaczeniu dla misji i osobno dla biznesu. 

Superkomputery HPE Cray zintegrowane z Cray ClusterStor E1000 zapewniają magazyn danych 
wysokiej wydajności, doskonale dopasowany do specyficznych wymagań stawianych systemom 
superkomputerowym. Ten nowy rodzaj równoległego magazynu danych zaprojektowano z myślą 
o przezwyciężeniu problemów centrów danych dzięki takim korzyściom płynącym z transformacji, jak:

• Szybkie dostarczanie danych do procesorów CPU i GPU w celu usprawnienia zarządzania różnymi 
obciążeniami w skali

• Pomoc w wyeliminowaniu zatorów na wejściu/wyjściu, które opóźniają czas wprowadzania innowacji 
i zmuszają procesory do bezczynności w oczekiwaniu na dane

• Przesunięcie budżetu na systemy superkomputerowe z kosztownych kwestii magazynowania danych 
na takie cele, jak uaktualnienia i nowe wdrożenia

• Unifikacja architektury klienta z technologiami systemów superkomputerowych od HPE, starannie 
zintegrowanych pod kątem zapewnienia prostoty, kontroli i szybszego rozwiązywania problemów
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System Cray ClusterStor E1000 zapewnia zrównoważoną konstrukcję eliminującą zatory, zbudowaną 
w oparciu o architekturę systemową PCIe Gen4 procesora AMD EPYC, która obsługuje takie 
nowoczesne sieci jak HPE Slingshot, aby pokonać wszelkie przeszkody. Aby zapewnić jak najwyższą 
wydajność, w systemie pamięci masowej został wbudowany równoległy system plików Lustre typu 
Open Source. HPE oferuje klientom własne usługi dla rozwiązania Lustre, które jest skalowane niemal 
liniowo, eliminując konieczność zakupu licencji na oprogramowanie za każdą pojemność terabajta czy 
każdy dysk magazynu. Dzięki tej strategii organizacje mogą korzystać z atutów rozwiązań typu Open 
Source i ogólnego wsparcia technicznego.

Tak wysoka wydajność przetwarzania danych nie jest zarezerwowana wyłącznie dla dużych systemów 
superkomputerowych. Organizacje mogą zaczynać od systemu zajmującego 20% szafy centrum 
danych i rozszerzać go w miarę potrzeb. Teraz masz możliwość spektakularnego zwiększenia 
przepustowości swoich procesorów CPU i GPU i skierowania budżetu na obszary, które przyspieszą 
czas dostępu do analitycznych wniosków.

Kompleksowy stos oprogramowania
Stos oprogramowania HPE Cray był rozwijany przez dekady nabywania wiedzy o systemach 
superkomputerowych i w obecnym wydaniu jest połączony z modelem opartym na kontenerach, 
aby podnieść poprzeczkę w zakresie dostępności, niezawodności, odporności na awarie i zdolności 
współdziałania z innymi systemami. Oprogramowanie ma już na swoim koncie wiele sukcesów, 
pomagając organizacjom przyspieszyć osiąganie wyników.

HPE oferuje bogatą gamę oprogramowania, w której z pewnością znajdziesz odpowiedni zestaw rozwiązań 
doskonale spełniających Twoje potrzeby. Obejmuje ona projektowanie systemu, zarządzanie systemem oraz 
narzędzia do zarządzania systemem, które przekształcą nawet najbardziej skomplikowany sprzęt w Twoje 
idealne rozwiązanie. Oferty te opracowano z myślą o sprostaniu potrzebom obliczeniowym naszych klientów:

• Skalowalność: Firma HPE opracowała własny system operacyjny — HPE Cray Operating System — 
zorientowany na skalowalność i zbudowany z myślą o skali, aby organizacje z łatwością mogły 
dostosowywać i rozwijać swoje infrastruktury technologiczne.

• Wydajność: Organizacje potrzebują architektury, która będzie sprawnie obsługiwać różne aplikacje. 
Oprogramowanie HPE Cray pomaga zoptymalizować architekturę bazową, aby przetwarzała procesy 
z maksymalną wydajnością.

• Produktywność:  Większy wgląd w potrzeby związane z systemami superkomputerowymi 
i lepsza kontrola nad nimi pozwalają na zautomatyzowanie działań i efektywne wykorzystywanie 
zasobów, aby realizować zadania najszybciej, jak to możliwe. Środowisko programistyczne HPE 
Cray jest w pełni zintegrowanym pakietem programistycznym przeznaczonym do podnoszenia 
produktywności, skalowalności aplikacji i wydajności. Jest też jedynym środowiskiem, którego można 
używać do programowania zarówno procesorów CPU, jak i GPU.

• Chmura:  Stos oprogramowania HPE Cray przygotowuje Twoje środowisko tak, aby uzyskać moc 
obliczeniową jak superkomputer i działać jak chmura. Chmura zapewnia zwinność i elastyczność, 
które pozwalają odpowiednio wykorzystać zdolności obliczeniowe zgodnie z Twoimi, dzięki czemu 
Twoje zasoby dostępne są w każdym miejscu i o każdej porze. 

Organizacje mogą teraz przyspieszyć swoje wyniki dzięki technologiom systemów superkomputerowych 
i szybko przejść do etapu produkcji. Możesz zainstalować oprogramowanie HPE Cray i wdrożyć swój 
system od podstaw w zaledwie kilka minut, a nie jak wcześniej — w kilka godzin czy dni. Podczas instalacji 
elementy sprzętu są automatycznie usuwane i konfigurowane, jednocześnie są zabezpieczane węzły 
obliczeniowe w celu zapewnienia najwyższej wydajności systemu w jednej sesji. W przypadku organizacji 
pragnących rozszerzyć swoje środowisko, można dodawać nowe węzły do dotychczasowego systemu bez 
konieczności wyłączania systemu. Dzięki temu można rozszerzać klaster bez zakłócania usług.

Oprócz narzędzi stworzonych przez HPE Cray oferujemy również czołowe oprogramowanie 
zewnętrznego dostawcy wraz z popularnym oprogramowaniem typu Open Source. Pragniemy 
w ten sposób zapewnić kompleksowe rozwiązania przydatne na długie lata. Integrujemy całościowy 
sprzęt i funkcje oprogramowania, jakich potrzebujesz, aby móc odnieść jak największe korzyści 
z posiadanego systemu. 
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Usługi specjalistyczne, doradcze i operacyjne
Twój sukces zależy od tego, jak sprawnie poradzisz sobie z wyzwaniami IT i dostosujesz się do nowych 
technologii i metod działania. HPE Pointnext Services oferuje nowoczesne rozwiązania, które pomogą 
Ci w transformacji poprzez szkolenia pracowników i wskazywanie narzędzi pozwalających wyróżnić się 
na tle innych organizacji korzystających z systemów superkomputerowych.

HPE Pointnext Services zapewni wsparcie przy opracowywaniu i wdrażaniu planu transformacji 
cyfrowej, pomagając ustalić cele i zapotrzebowania, zaplanować obejście ewentualnych przeszkód 
i wybrać odpowiednie technologie i usługi, które zapewnią Ci rozwiązania idealne pod Twoje potrzeby. 
Na zasadzie współpracy pomożemy zrealizować Twoją wizję automatyzacji, optymalizacji i skalowania 
procesów. Zintegrowanie Twojej technologii IT utoruje Ci drogę do uzyskania środowiska, które sprosta 
Twoim potrzebom w zakresie systemów superkomputerowych. 

Przy wdrożeniach HPE Cray EX zapewniamy rozwiązanie HPE Cray Advanced Support na poziomie 
Premium. Ta oferta powstała, aby zapewnić najbardziej zaawansowane i kompleksowe wsparcie 
w zakresie technologii systemów superkomputerowych. W odróżnieniu od innych ofert w branży, 
HPE Cray Advanced Support oparto na umowie o świadczenie usług w zależności od wydajności 
w ramach jednej ceny. Zapewniając usługi związane ze sprzętem i oprogramowaniem oraz możliwość 
technicznego wsparcia na miejscu u klienta, jesteśmy zdolni rozwiązać wszelkie problemy systemowe, 
stosując rozwiązania od HPE i odpowiednie rozwiązania innych dostawców.

HPE ma na koncie wiele sukcesów przy wspieraniu klientów w inicjatywach zoptymalizowania 
wykorzystania ich rozwiązań, aby mogli szybciej odczuć rezultaty transformacji. 23 tysiące naszych 
ekspertów i ponad 30 partnerów działających w ekosystemie na całym świecie czeka na Ciebie, aby 
pomóc przyspieszyć wprowadzanie innowacji i osiągnąć upragnione wyniki.

Współpraca z HPE zapewni fachową wiedzę, która pozwoli przyspieszyć transformację Twojego centrum 
danych. Czas uwolnić Twoje zasoby od codziennych obciążeń, aby móc zaplanować kolejne kroki na przyszłość.

Usługi w chmurze i usługi finansowe
HPE zapewnia najlepsze na rynku technologie obliczeniowe w formie kontrolowanych usług 
w chmurze HPE GreenLake, oferowanych w modelu płatności za ich wykorzystanie. Naszym celem 
jest zdemokratyzowanie wykorzystania systemów superkomputerowych. Dążymy do jego realizacji, 
pomagając wyeliminować obawy związane z systemem, kosztami operacyjnymi i niedostatkiem 
specjalistycznej wiedzy poprzez oferowanie opcji uzależnionych od wykorzystania. Organizacje mają 
możliwość wdrożenia tych usług w każdym centrum danych — u siebie na miejscu lub w obiekcie 
udostępniającym centrum danych — co daje im zdolność szybszego czerpania korzyści ze wzrostu 
danych i dostępu do analitycznych wniosków w krótszym czasie. 

Chmura HPE GreenLake, obsługiwana przez procesory AMD, w spektakularny sposób upraszcza 
tę możliwość, skracając czas wdrożeń nawet o 75% i pozwalając zredukować nakłady inwestycyjne 
aż o 40%. Dzięki naszym usługom z zalet tej chmury może korzystać każde środowisko, zyskując 
w ten sposób uwolnienie kapitału, zwiększenie sprawności operacyjnej i finansowej oraz możliwość 
ponownego skierowania uwagi na bieżące projekty w zaledwie 14 dni.

Usługi w chmurze HPE GreenLake dla komputerów wysokiej wydajności eliminują złożoność 
i koszty związane z wdrożeniami systemów superkomputerowych, zapewniając kontrolowane usługi 
w pakietach, oparte na dedykowanych systemach, oprogramowaniu, magazynie i technologiach 
sieciowych w opcjach dla różnej skali potrzeb. Organizacje mogą zamawiać te usługi za pośrednictwem 
samoobsługowego portalu, który pozwoli im wybrać konfigurację odpowiednią do potrzeb 
przetwarzania ich procesów i uzyskać usługi pozwalające na szybkie rozpoczęcie działalności. W ramach 
oferty organizacje zyskują dostęp do poszczególnych funkcji, które ułatwią im zarządzanie wdrożeniami 
i nadzór nad nimi. HPE GreenLake Central zapewnia zaawansowaną platformę oprogramowania do 
zarządzania Twoimi usługami oraz ich optymalizacji. Samoobsługowy pulpit nawigacyjny pozwoli 
samodzielnie uruchamiać klastry i zarządzać nimi — bez zakłócania przetwarzania procesów — 
za pomocą funkcji Wskaż i kliknij. Z kolei analizy wykorzystania HPE oferują błyskawiczny wgląd 
w wykorzystanie usług i mierzenie kosztów poprzez chmurę HPE GreenLake. 

Teraz dosłownie każda organizacja, od wielkich korporacji po firmy rozpoczynające swoją 
działalność, jest w stanie z łatwością przejść na technologie systemów superkomputerowych. 
Według opinii ekspertów HPE na temat rozwiązań o znaczeniu krytycznym i komputerów wysokiej 
wydajności, dostarczając najlepsze w branży rozwiązania w chmurze HPE GreenLake, dokonujemy 
transformacji całego rynku. Te usługi w chmurze zapewniają każdej firmie dostęp do potężnych mocy 
obliczeniowych komputerów wysokiej wydajności i możliwości Sztucznej Inteligencji, które będą siłą 
napędową osiągnięć w przełomowych badaniach i realizacji śmiałych zamierzeń klientów.

HPE jest jednym z niewielu dostawców systemów, którzy zapewniają produkty i usługi w obszarze 
od brzegu sieci po chmurę. Już wkrótce, HPE GreenLake będzie wspierać superkomputery każdej 
wielkości dla każdego centrum danych, zyskujesz zatem pojemność i skalowalność, które pozwolą 
sprostać nieoczekiwanym skokom w zapotrzebowaniu w ramach planowanego budżetu. Wraz 
z naszymi ekspertami możesz sprawić, że technologia, która wydawała się nieosiągalna, stanie się 
fundamentem Twojej przyszłości. 
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NAPĘDZANIE ROZWOJU I INNOWACJI W WIELU BRANŻACH

Na technologiach systemów superkomputerowych skorzystać może każda branża — HPE pracuje 
nad tym, aby wprowadzić te funkcjonalności do Twojego centrum danych. Dzięki szerokiej gamie 
zastosowań w praktyce, liczne organizacje realizują lepsze wyniki, co przekłada się na wyższe zyski 
i produktywność zapewniające lepsze usługi lub dokonywanie przełomowych odkryć. Technologie 
systemów superkomputerowych wywarły wpływ na operacje w takich sektorach, jak produkcja 
przemysłowa, energetyka i wydobycie gazu, usługi finansowe, opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze, 
geodezja i ochrona klimatu oraz środowiska akademickie. 

Produkcja przemysłowa
Sektor produkcji przemysłowej staje się coraz bardziej konkurencyjny, ponieważ organizacje pracują nad 
przyspieszeniem rozwoju produktów i usług. Organizacje stosują inżynierię wspomaganą komputerowo 
(CAE), projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) i metody symulacji, aby udoskonalając 
i dywersyfikując swoje oferty, utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku i wykazać się sprawnością 
operacyjną dla poprawy wyników finansowych. Obsługa generowania modeli wysokiej jakości to 
najwyższy priorytet producentów pragnących na bieżąco uzyskiwać analityczne wnioski. Korzyści płynące 
ze stosowania technologii CAE/CAD są nieograniczone pod warunkiem dysponowania odpowiednią 
infrastrukturą. Idealne środowisko produkcyjne jest elastyczne i ekonomiczne, umożliwiające organizacjom 
dotrzymanie kroku trendom pojawiającym się w branży i oczekiwaniom klientów. Aby osiągnąć te cele, 
producenci wykorzystują potencjał systemów komputerowych do udoskonalania modelowania i symulacji. 

Korzystanie z technologii HPC, takich jak systemy superkomputerowe, przyczynia się do znacznego 
postępu w sektorze produkcji przemysłowej, napędzając usprawnienia w zakresie projektowania, testowania 
oraz rozwoju produktów i zaspokajając rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone praktyki. Środowisko 
obliczeniowe HPE rozszerza zastosowanie funkcjonalności CAE/CAD, dzięki czemu dzisiejsi producenci 
mogą szybko i dokładnie wytwarzać wysokiej jakości produkty oraz świadczyć doskonałe usługi. 

Firmy HPE i AMD połączyły siły przy projektowaniu Ansys, pionierskiego oprogramowania do 
przeprowadzania symulacji, które pozwala producentom uzyskiwać wgląd w procesy inżynieryjne 
dzięki potężnej mocy obliczeniowej systemów superkomputerowych. Rozwiązania te dają organizacjom 
możliwość wdrożenia technologii obsługujących ekstremalne skalowanie wymagających aplikacji CAE, 
aby ułatwić im generowanie modeli wysokiej rozdzielczości oraz dalsze symulacje. Opierając się na 
przewidywaniach, te funkcjonalności pozwalają od razu zrozumieć sposób zachowywania się produktów, 
takich jak autonomiczne pojazdy, statki powietrzne i sprzęt medyczny oraz ich działanie w warunkach 
rzeczywistych. Korzystając z technologii systemów superkomputerowych HPE organizacje 
zyskują przewagę nad konkurencją, gdyż dysponują możliwościami pozwalającymi im dostarczać 
bezpieczniejsze i wydajniejsze produkty, ponosząc przy tym niskie koszty użytkowania.

Energetyka i wydobycie gazu
Kolejne osiągnięcia w dziedzinie systemów superkomputerowych przyspieszają poszukiwanie 
źródeł energii i wydobycie gazu, umożliwiając organizacjom bardzo szybkie przetwarzanie procesów 
wymagających potężnej mocy obliczeniowej. Uzyskiwane wnioski analityczne odgrywają kluczową rolę 
przy ustalaniu lokalizacji rezerwuarów energii pod ziemią lub pod dnem mórz oraz przy określaniu 
idealnych materiałów i metod wydobycia tych zasobów pod kątem transportu i rafinacji. Tradycyjne 
środowiska obliczeniowe zapewniają wydajność niewystarczającą do błyskawicznego rejestrowania 
danych i konwertowania ich w użyteczne informacje. Taki niedostatek może powodować nieplanowane 
przestoje, katastrofalną awarię i utratę przychodu. Organizacje działające w sektorze energetyki 
i wydobycia gazu potrzebują zmodernizowania IT w celu usprawniania swoich operacji. 

Wiodący wytwórca energii i producent chemikaliów zbudował swoje imperium, inwestując 
w najnowocześniejsze technologie systemów superkomputerowych, które pozwoliły mu zwiększyć 
możliwości w zakresie działań przygotowawczych i wesprzeć globalną sieć rafinacji. Znalezienie 
innowacyjnego rozwiązania w obszarze systemów superkomputerowych stało się dla tej firmy 
najważniejszym priorytetem dla rozwiązania problemów związanych z poszukiwaniem i odkrywaniem 
złóż, takich jak bezpieczeństwo pracowników i optymalizacja wykorzystania zasobów aż po produkcję. 
Nadzieją tej firmy było opracowanie nowego systemu, który pozwoliłby spektakularnie zmniejszyć 
zagrożenia i przyczyniłby się do podniesienia skuteczności dzięki zastosowaniu zaawansowanych 
algorytmów obrazowania i głębokiego uczenia.

Aby osiągnąć ten cel, firma ujawniła najnowszy i najpotężniejszy dodatek do swojego środowiska 
systemów superkomputerowych. Nowy system oferuje nowe możliwości w obszarze badań 
i rozwoju, w tym podejmowanie uzasadnionych decyzji w sprawie operacji w terenie oraz inwestycji. 
System superkomputerowy został stworzony przez HPE z myślą o zapewnieniu szczytowej mocy 
obliczeniowej 55,4 petaflopów, co uplasowało go w pierwszej dziesiątce superkomputerów na liście 
TOP500®. To przełomowe rozwiązanie jest w stanie przetwarzać i obrazować jedne z największych 
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geofizycznych zbiorów danych na potrzeby generowania szczegółowych modeli Ziemi w 3D. W 
rezultacie firma może przeprowadzać symulacje z dedykowanymi analizami sejsmicznymi, które mają 
za zadanie wesprzeć odkrywanie złóż ropy naftowej i obniżyć ogólne zagrożenia oraz koszty poprzez 
wskazywanie czasu i miejsca odwiertów.

Te funkcjonalności są kolejnym krokiem w transformacji potentata energetycznego, uzupełniające 
pakiet zaawansowanych technologii, które przekształcają główne operacje i umacniają pozycję 
lidera w obszarze geodezji. System stworzony przez HPE wykorzystywany będzie do prowadzenia 
przyszłych inwestycji w nowatorską technologię do alokacji produkcji i zasobów, pomagając firmie 
zwiększyć wpływy w sektorze energetyki i wydobycia gazu.

Usługi finansowe
Instytucje świadczące usługi finansowe (FSI) podejmują w ułamkach sekundy decyzje, które 
wywierają wpływ na każdy obszar operacji — od identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych 
z zagrożeniem bezpieczeństwa cyberprzestrzeni po rozwój lepszych produktów finansowych 
i przyspieszenie uzyskiwania użytecznych informacji w celu podniesienia marży zysku. 

Wykorzystując dane ze źródeł takich jak transakcje, płatności i operacyjne przepływy pracy, instytucje 
finansowe mogą przewidywać pojawiające się trendy, ustalać korzystne transakcje giełdowe, 
usprawniać zarządzanie ryzykiem i umożliwiać wykrywanie oszustw podczas zdarzeń w czasie 
rzeczywistym. Dysponując jednak przestarzałymi technologiami, organizacje często z trudem 
rejestrują i pozyskują informacje z dostępnych danych. Aby utrzymać konkurencyjność na szybko 
działającym rynku FSI, konieczne jest podejmowanie niezwłocznych decyzji z ogromną precyzją. 
Stanowi to ogromną przeszkodę dla organizacji działających na starszej infrastrukturze, która nie jest 
zdolna obsługiwać zadań wymagających intensywnego przetwarzania danych na dużą skalę.

Budowanie odporności, dostosowywanie się do zmieniających się wymogów prawnych i opracowywanie 
bardziej skutecznych metod angażowania klientów — oto kompetencje, które będą kluczowe dla rozwoju 
firmy. Korzystając z systemów superkomputerowych, instytucje finansowe mogą pokonać problemy 
z przeciążeniem i opóźnieniem powodowane przez tradycyjne środowisko obliczeniowe. Firma HPE 
pomogła już wielu organizacjom przekształcić się i osiągnąć nowe wyżyny wydajności finansowej, 
dostarczając rozwiązania przeznaczone do usprawnienia głównych operacji i pobudzenia mocy 
obliczeniowej w każdym środowisku. Od ponad 35 lat dostarczamy najnowsze technologie i narzędzia 
instytucjom świadczącym usługi finansowe. Technologie systemów superkomputerowych z procesorami 
AMD są kolejnym krokiem tego ważnej spuścizny, czyniąc systemy superkomputerowe bardziej 
dostępnymi i przystępnymi dla organizacji każdej wielkości. 

Opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze
Wzrost ilości danych bardzo mocno wpływa na opiekę zdrowotną i nauki przyrodnicze. Wiele organizacji 
działających w tych sektorach nie jest zdolnych zarządzać zalewem danych generowanych przez coraz 
większą liczbę źródeł. Problem jest złożony dla tych z nich, które nie są zdolne przekształcać tych 
informacji na spostrzeżenia. Technologie obliczeniowe wykorzystywane przez ostatnią dekadę nie mają 
już mocy, aby analizować te newralgiczne dane, skazując naukowców, badaczy i pracowników służby 
zdrowia na bezradność w chwili, gdy organizacje zmagają się z pracą i wprowadzaniem innowacji.

Aby móc wkroczyć w kolejną fazę osiągnięć medycznych i naukowych, placówki z sektora służby zdrowia 
i nauk przyrodniczych przechodzą na nowy rodzaj infrastruktury, która przyspieszy przetwarzanie 
zasadniczych procesów i pozwoli na rozbudowę w miarę dalszego wzrostu wolumenów danych. Systemy 
superkomputerowe pomagają w dokonywaniu odkryć w tych branżach i rewolucjonizują wiedzę o nas 
samych i otaczającym nas świecie. Wdrożenie systemu superkomputerowego HPE Cray w odpowiedniej 
skali i z odpowiednim zestawem procesorów CPU i GPU od AMD pozwoli organizacjom dobrać 
właściwą ilość mocy obliczeniowej pod konkretne zastosowania. Cztery główne zastosowania obejmują 
spersonalizowaną genomikę, obrazowanie biomedyczne i chemię obliczeniową. 

Spersonalizowana genomika stanowi podstawę dla badań chorób, odkrywania leków i rozszerzania 
zakresu medycyny precyzyjnej. Naukowcy przeprowadzają złożone symulacje, aby zrozumieć 
biologiczne i chemiczne interakcje prowadzące do odkrycia nowych terapii lekowych i leczenia chorób. 
Znalezienie markerów w DNA i korelowanie wzorców wymaga od organizacji sekwencjonowania 
tysięcy genomów. Aby wesprzeć ich badania, laboratoria, grupy farmaceutyczne i oddziały 
medyczne na całym świecie przetwarzają wysoce złożone, szczegółowe i nieustrukturyzowane dane, 
używając systemów superkomputerowych. Te technologie zapewniają niezbędną moc obliczeniową 
i elastyczność potrzebne do wykonywania szybkich analiz.

Technologie systemów superkomputerowych są stosowane do doskonalenia obrazowania biomedycznego. 
Wizualizowanie złożonych zjawisk w organizmie człowieka jest jednym z największych wyzwań, 
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przed którymi stoją pracownicy i naukowcy służby zdrowia. Podstawowe zastosowania obrazowania 
biomedycznego obejmują obrazowanie serca, obrazowanie funkcji mózgu i interwencyjne obrazowanie 
przy wideochirurgii. Tworzenie obrazów wysokiej rozdzielczości w trójwymiarowej przestrzeni ciała 
człowieka jest niewiarygodnie precyzyjnym zadaniem. Technologie systemów superkomputerowych są 
zdolne zapewnić szybkość i dokładność do przetwarzania takich obrazów w czasie rzeczywistym.

Chemia obliczeniowa stosowana jest na każdym poziomie — uniwersytetów po laboratoria każdej 
wielkości. Chemicy i naukowcy z ośrodków badań obliczeniowych rozwijają zaawansowane programy 
do modelowania i analizy struktur, funkcji i interakcji ważnych pod kątem biologii molekuł. Aby 
móc robić to efektywnie, stosują metody AI i uczenia maszynowego na dużą skalę, korzystając w z 
wydajności jaką zapewniają systemy superkomputerowe. Superkomputery mogą wyciągać wnioski, 
przetwarzając ogromne ilości danych, aby udzielić odpowiedzi na naglące kwestie w zakresie 
biochemii. Dzięki tej zdolności naukowcy mogą przyspieszyć badania, przeprowadzać prognozowanie 
i zgłębiać wielkie medyczne tajemnice.

Geodezja i ochrona klimatu
Technologie systemów superkomputerowych od HPE całkowicie zmieniają podejście organizacji do badań 
meteorologicznych i klimatu. Systemy HPE Cray są wykorzystywane do obliczeniowej obsługi jednych 
z najbardziej newralgicznych projektów w całej branży. Pomagają naukowcom i badaczom osiągnąć lepszą 
precyzję i szybsze prognozowanie dzięki przyspieszeniu przetwarzania kluczowych procesów.

CSC, Fińskie Centrum IT dla Nauki, prowadzi intensywne projekty badawcze w wielu dziedzinach 
naukowych. Zmiany klimatyczne stają się zagadnieniem najwyższej wagi, gdyż podnoszenie się 
poziomów mórz i zmieniające się wzorce pogodowe rodzą zasadnicze pytania o bezpieczeństwo 
i zrównoważony rozwój naszego świata. Do podjęcia odpowiednich inicjatyw naukowcy potrzebują 
najwyższej klasy zasobów obliczeniowych, które pozwolą im przeprowadzać badania oparte na 
intensywnym przetwarzaniu ogromnej ilości danych. 

Centrum CSC zaprosiło do współpracy HPE, aby razem zbudować wiodący system brzegowy do 
szybkiego śledzenia symulacji o krytycznym znaczeniu. LUMI, oparty na HPE Cray EX, jest jednym 
z najszybszych na świecie superkomputerów o maksymalnej wydajności 552 petaflopów na sekundę. 
Dzięki swojej potężnej mocy obliczeniowej LUMI będzie przetwarzać procesy szybciej niż wcześniejsze 
systemy, łącząc AI, głębokie uczenie i zaawansowane symulacje z analizami danych, aby stymulować 
badania meteorologiczne i klimatu. Moc obliczeniową LUMI zwiększono poprzez zastosowanie 
procesorów AMD Instinct GPU i planowane użycie 64-rdzeniowych procesorów AMD EPYC CPU, 
czyniąc ten superkomputer jedną z najbardziej zaawansowanych platform dla AI.

Laboratorium Oak Ridge National Laboratory (ORNL) finansowane przez Departament Energii Stanów 
Zjednoczonych również wdrożyło systemy superkomputerowe HPE Cray EX. System składający się 
z dwóch superkomputerów HPE Cray EX zapewnia łączną wydajność 7,2 petaflopów przy numerycznym 
prognozowaniu prognozy, wspierając misje Sił Powietrznych i Armii Stanów Zjednoczonych prowadzone 
na całym świecie. System posiada 800 węzłów — każdy z nich wyposażony jest w dwa procesory 
AMD EPYC. W przyszłości planowane jest opcja heterogenicznego środowiska obliczeniowego. Każdy 
z czteroszafowych systemów rozszerzyć można do 1024 węzłów, mieszczących węzły oparte na 
procesorach AMD Instinct GPU, które mogą zwiększyć przepustowość dziesięciokrotnie.

Dzięki nadzwyczajnej wydajności, ORNL wyznacza nowe kierunku w prognozowaniu pogody dla 
szeregu docelowych scenariuszy, wliczając w to prognozowanie przepływu wody, powodzi, podtopień 
terenu i głębokości wody. Kompleksowe technologie systemów superkomputerowych, powstałe 
dzięki HPE Cray EX, są zdolne umożliwić przyspieszenie szybkości i dedykowanej wydajności 
zaawansowanych symulacji w prognozowaniu pogody, co wcześniej nie było możliwe. Laboratorium 
ORNL planuje to osiągnąć poprzez wdrożenie ogólnej fizyki chmury i stworzenie globalnego 
hydrologicznego modelu obejmującego symulacje setek działów wodnych i zlewni w celu zwiększenia 
dokładności przewidywania przyszłych zdarzeń. 

W innym studium przypadku, amerykańska instytucja National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) chciała wprowadzić znaczące ulepszenia mocy obliczeniowej, przestrzeni 
dyskowej i szybkości modułu połączeniowego swojego systemu superkomputerów przetwarzającego 
obliczenia dla badań meteorologicznych i klimatu. Modernizacja pozwoliłaby utrzymać możliwości 
systemów superkomputerowych agencji na równi z innymi wiodącymi ośrodkami prognozowania 
pogody na całym świecie.

Instytucja NOAA wybrała dwa nowe superkomputery HPE Cray, główny operacyjny i pomocniczy, aby 
drastycznie zwiększyć wydajność. Nowe systemy potroiły poprzednią wydajność i podwoiły szybkość 
magazynu i modułu połączeniowego, przez co agencja zyskała możliwość opracowywania lepszych 
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modeli prognostycznych o wyższej rozdzielczości i szczegółowych modeli układu Ziemi z użyciem 
większych zestawów, fizyki kwantowej i lepszej asymilacji danych. 

Środowiska akademickie
Technologie systemów superkomputerowych pomagają uniwersytetom zyskać przewagę nad 
konkurencją w zakresie technicznych, inżynieryjnych i naukowych zastosowań. Zastosowania te 
rozciągają się od zadań symulacji po badania intensywnie wykorzystujące dane. Różnorodność 
obciążeń wymaga od uniwersytetów rozwinięcia zdolności przetwarzania danych, w przeciwnym razie 
stracą one szansę na kolejną falę odkryć. 

Uniwersytet Indiany (IU) jest znanym instytutem, który ułatwia sobie prowadzenie badań, korzystając 
z najnowszych technologii i narzędzi. IU wykorzystuje wysoką gęstość upakowania danych 
i równoległe środowisko obliczeniowe, aby przyspieszyć swoje działania i odblokować nowe zdolności 
obliczeniowe, które kiedyś uważane były za niemożliwe. Aby to osiągnąć, uniwersytet rozpoczął 
budowę systemu opartego na AI, który ma dać badaczom zdolność pokonywania nowych ograniczeń 
w zakresie medycyny, cyberbezpieczeństwa, zmian klimatycznych i wielu innych ważnych obszarów.

Instytut IU podjął współpracę z HPE, aby stworzyć Big Red 200 — system chłodzony wodą o wysokiej 
gęstości upakowania danych, obejmujący niemalże 100 000 rdzeni i oparty na technologii HPE 
Slingshot, charakteryzujący się niezrównaną wydajnością i niskim zużyciem energii. System jest 
pierwszym z superkomputerów HPE Cray EX, które zostaną wdrożone, i zaprojektowano go specjalnie 
na potrzeby najnowocześniejszego centrum danych IU. Big Red 200 posiada 672 węzły obliczeniowe, 
każdy z pamięcią 256 GB, i dwa 64-rdzeniowe procesory AMD EPYC. IU dokonuje ciągłych modernizacji 
tego centrum danych, wliczając w to chłodzenie ciepłą wodą i dodanie 64 węzłów z akceleracją AMD 
GPU, każdy z pamięcią 512 GB. Oczekuje się, że po tych ulepszeniach system Big Red 200 będzie 
działał z maksymalną wydajnością 6 petaflopów, czyli ponad 6-krotnie szybciej niż jego poprzednik.

Instytut IU w przyszłości będzie kontynuował plany rozszerzenia możliwości swoich systemów 
superkomputerowych wspólnie z HPE, aby wesprzeć większe grono naukowców, spełnić ich cele 
badawcze i sprzyjać inicjatywom na rzecz rozwoju gospodarczego.

PODSUMOWANIE

Firmy HPE i AMD wspierają organizacje pragnące korzystać z technologii systemów superkomputerowych 
na dużą skalę, stosując rewolucyjne podejście pozwalające pokonać bariery na drodze ku transformacji. Po 
przemyśleniu i przeprojektowaniu rozwiązania wprowadziliśmy nową formę środowiska obliczeniowego, 
aby zaspokoić dzisiejsze zróżnicowane potrzeby i zapewnić przełomową wydajność typową dla 
największych systemów superkomputerowych. Dopasowując najnowsze technologie do nowych 
obciążeń, firmy HPE i AMD dostarczają rozwiązania, na które wszyscy czekali — charakteryzujące się 
bezkonkurencyjną wydajnością, szybszym zwrotem z inwestycji i niskim całkowitym kosztem eksploatacji.

HPE oferuje prawdziwie kompleksowe portfolio technologii systemów superkomputerowych, narzędzi 
i usług wsparcia wszystkim organizacjom bez wyjątku — bez względu na wielkość, zakres działalności, 
specyfikacje i budżet, jakim dysponują. Superkomputery HPE Cray z najlepszymi procesorami 
CPU i GPU od AMD wytyczają nowe kierunki dla nauki, odkryć i osiągnięć. Dajemy Ci kontrolę przy 
opracowywaniu Twojego idealnego rozwiązania i możliwość dostosowania jego architektury w miarę 
gwałtownego rozwoju przetwarzanych procesów. Wprowadzając lub modernizując poszczególne 
komponenty bądź wdrażając środowisko systemów superkomputerowych w pełnej skali, możesz 
sprostać każdym zapotrzebowaniom na moce obliczeniowe, które się pojawią.

Technologie systemów superkomputerowych odgrywają kluczową rolę w uzyskiwaniu cennych 
analitycznych wniosków i odnoszeniu sukcesu — teraz i w dalekiej przyszłości. Warto rozpocząć 
planowanie już dziś. Podejmij współpracę z HPE i skorzystaj z kolejnych osiągnięć technologicznych 
w zakresie systemów superkomputerowych o potężnej mocy obliczeniowej.
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Informacje  
na temat AMD
Firma AMD od 50 lat wprowadza 
innowacyjne rozwiązania 
w dziedzinie technologii komputerów 
wysokiej wydajności, graficznych 
i wizualizacyjnych — moduły konstrukcyjne 
dla platform gamingowych zapewniających 
realistyczne wrażenia i centrów danych. 
Setki milionów konsumentów, firmy 
zajmujące czołowe miejsca na liście 
Fortune 500 i najnowocześniejsze placówki 
prowadzące badania naukowe na całym 
świecie — wszyscy oni korzystają na co 
dzień z technologii AMD, aby ulepszyć styl 
życia, pracy i rozrywki. Pracownicy AMD 
na całym świecie pracują nad tworzeniem 
świetnych produktów wykraczających 
poza granice dotychczas definiowanych 
możliwości.
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