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تقرير

ما هي
الكمبيوترات
الخارقة؟
يوم من األيام أين يوجد أسرع
هل تساءلت في ٍ
كمبيوتر في العالم؟ كم تبلغ سرعته؟ ما هي
أهال
مواصفاته التقنية؟ وفي ماذا يستعمل؟ ً
وسهال بك إذًا في عالم الكمبيوترات الخارقة ،أو ما
ً
يعرف أيضًا بـ «»High Parallel Computing
كم
الكمبيوترات الخارقة هي عبارة عن كمبيوترات تمتلك موارد هائلة جدًا ،تستخدم لمعالجة ٍّ
كم هائل جدًا من البيانات والمعلومات
هائل جدًا من البيانات ،ولها القدرة على تخزين ٍّ

أحمد عودة *
لنفهم الكمبيوترات الـخــارقــة ،ال بد
ً
ّأوال أن نفهم الكمبيوترات العادية،
التي نستخدمها يوميًا ،من الناحية
ال ـت ـق ـن ـي ــة ولـ ـ ــو ب ـش ـك ــل م ـب ـس ــط جـ ـدًا
ملعرفة تاريخ التطور الذي لحق بها
عبر عـقــود مــن الــزمــن .يمكن تشبيه
وحـ ـ ــدة امل ـع ــال ـج ــة امل ــرك ــزي ــة ()CPU
املـ ـ ــوجـ ـ ــودة داخ ـ ـ ــل م ـع ـظ ــم األجـ ـه ــزة
اإللكترونية التي تتطلب ً
أداء عاليًا
ف ــي ال ـك ـم ـب ـيــوتــر بــال ـع ـقــل ال ـب ـس ـيــط،
وه ــي تشكل ال ـنــواة األســاسـيــة التي
تـكـ ّـونــه وتـقــود فعالياته .هــذا العقل
ال ـب ـس ـي ــط يـ ـع ــال ــج الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـت ــي
تتضمنها الـبــرمـجـيــات عـبــر تنفيذ
ع ـم ـل ـيــات ح ـســاب ـيــة إلنـ ـت ــاج بـيــانــات
جديدة ذات فائدة .وفــي سبيل ذلك،
ال بــد مــن وجــود ذاك ــرة حية ()RAM
عـ ـل ــى مـ ـق ــرب ــة مـ ــن وح ـ ـ ــدة امل ـع ــال ـج ــة
امل ــرك ــزي ــة لـتـخــزيــن ال ـب ـيــانــات اآلن ـيــة
ً
أو الدائمة (البيانات الناتجة مثال)
بـســرعــة كـبـيــرة أي ـضــا .الـنـظــام الــذي
يدعى «نظام ّ
العد الثنائي» (Binary
 )systemمستخدم عمليًا كلغة ترميز
للبيانات (الصفر والــواحــد) فــي كل
الحواسيب الحديثة بسبب سهولة
ً
تـنـفـيــذه م ـبــاشــرة فــي اإللـكـتــرونـيــات
الــرقـمـيــة .وب ـنـ ً
ـاء عـلـيــه ،يمكننا ربــط
س ــرع ــة الـكـمـبـيــوتــر أس ــاس ــا بـســرعــة
ال ــدم ــاغ ال ـب ـس ـيــط ،أي الـ ـ ـ  ،CPUفي
معالجة الـبـيــانــات ،وبـسـعــة الــذاكــرة
الحية (.)RAM

على قانونه (لــم تكن شركة واحــدة
ت ـح ـت ـك ــر صـ ـن ــاع ــة امل ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــات ،بــل
تنافست عــدة شركات في ذلــك ،لكن
ش ــرك ــة إنـ ـت ــل ه ــي الـ ــرائـ ــدة ف ــي ه ــذا
الحقًا أجـيـ ًـال من
املـجــال) ،إذ تــوالــت ً
ّ
املعالجات أكثر سرعة وحداثة وأقل
استهالكًا للطاقة.
ل ـكــن م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ع ـقــد م ــن الــزمـ ًـن
ب ـ ــدأت األصـ ـ ـ ــوات ت ــرت ـف ــع م ـت ـســائ ـلــة
عن مستقبل قانون مور ،إذ وصلت
أحجام الترانزستورات إلى مستوى
يصعب االس ـت ـمــرار فــي تصغيرها،
خـصــوصــا إذا مــا أخــدنــا بــاالعـتـبــار
م ـش ـك ـلــة اسـ ـتـ ـه ــاك الـ ـط ــاق ــة أي ـض ــا.
فقد صرحت شركة إنتل آن ــذاك بأن
زيادة سرعة املعالجات ذات األنوية
األح ـ ــادي ـ ــة ( :Singlecoreأي ال ـتــي
تحتوي على وحدة معالجة مركزية
واحدة) بزيادة ترددها ()Frequency
صار صعبًا للغاية بسبب االرتفاع
امللموس في حرارتها أثناء إنجازها
املـ ـهـ ـم ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة واس ـت ـه ــاك ـه ــا

ً
الزائد من الطاقة .نتيجة لذلك ،فكر
املـهـنــدســون فــي تصميم معالجات
ذات أن ــوي ــة م ـت ـعــددة (:Multicores
ت ـح ـت ــوي ب ــالـ ـت ــوازي ع ـل ــى عـ ــدد مــن
وح ـ ـ ــدات امل ـع ــال ـج ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة) .ه ــذا
ّ
األم ـ ــر ي ـم ــك ــن م ــن م ـعــال ـجــة مـهـمــات
م ـخ ـت ـل ـفــة ب ـ ـتـ ــردد م ـن ـخ ـفــض (Low
ّ
 )Frequencyواس ـت ـهــاك طــاقــة أق ــل
( )Low Power Consumptionلكل
ن ــواة فــي امل ـعــالــج ،وبــالـتــالــي زي ــادة
ف ـع ــال ـي ـت ـه ــا وس ــرعـ ـتـ ـه ــا .ل ـتــوض ـيــح
ّ
املسألة :فلنتخيل أن عامل بناء يريد
آخر،
مكان إلى
نقل قطع إسمنت من
ٍ
ً
ألن يكون األمر أكثر سرعة وفعالية
ّ
وأق ـ ــل إره ــاق ــا عـلـيــه ل ــو ان ـض ــم إلـيــه
ثالثة عمال آخرين ،وأدى كل واحد
منهم املهمة نفسها بالتوازي؟

كمبيوتر لحل المشاكل الكبرى
فـ ـك ــرة تـ ـع ــدد ال ـ ـنـ ــواة داخ ـ ـ ــل امل ـع ــال ــج
ّ
ت ـمــكــن إذًا م ــن تــوف ـيــر ال ــوق ــت واملـ ــال
ّ
وح ـ ــل ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـش ــاك ــل الـكـبـيــرة

حرب الـ «سوبر كمبيوتر» :الصين في الصدارة

نهاية قانون مور
بـعــد ط ــرح شــركــة إنـتــل ألول معالج
( )4004ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ع ـ ــام ،1971
الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـ ـلـ ــى 2300
ويعمل بسرعة
ترانزستور صغير،
ّ
 108كيلوهرتز ،صدق توقع غوردن
مـ ـ ــور ،أح ـ ــد م ــؤس ـس ــي ش ــرك ــة إن ـتــل
فــي مــا يـخــص مـســار ت ـطـ ّـور شــرائــح
املـ ـع ــالـ ـج ــات فـ ــي األع ـ ـ ـ ــوام الـ ـق ــادم ــة.
وطـبـقــا لـقــانــون م ــور ،ق ــوة املعالجة
ستتضاعف كــل عــامــن ،إذ سـيــزداد
عـ ــدد ال ـت ــران ــزس ـت ــورات ال ـت ــي يـمـكــن
ت ـج ـم ـي ـع ـهــا ف ــي رق ــائ ــق ال ـس ـل ـي ـكــون
مــع إبـقــاء سعر الشريحة وحجمها
َ
عـلــى حــالـيـهـمــا .لــم يـكــن تــوقــع مــور
كـمـثـيـلــه م ــن تــوق ـعــات املـنـجـمــن ،إذ
إن م ـع ــال ـج ــات إنـ ـت ــل بـ ـ ــدأت تـصـبــح
ً
فـعــا أكـثــر قــوة وفعالية باالعتماد

واملـعـقــدة ج ـدًا الـتــي مــن غـيــر العملي
أو ح ـتــى م ــن املـسـتـحـيــل مـعــالـجـتـهــا
عبر جهاز كمبيوتر شخصي واحد،
خ ــاص ــة إذا مـ ــا نـ ـظ ــرن ــا إلـ ـ ــى ذاكـ ـ ــرة
الكمبيوتر املحدودة وإلى محدودية
سرعة املعالجات .على سبيل املثال،
يمكننا ذكر مشاكل التحدي الكبرى
( )Grand Challengeال ـت ــي تـتـطـلــب
«بيتافلوبس» ( PetaFLOPSتساوي
 1015عـمـلـيــة ح ـســاب ـيــة ف ــي ال ـثــان ـيــة)
للتنبؤ بالطقس واملناخ ،دراسة الفلك
والفضاء ،عمليات االندماج النووي،
الـ ـ ـح ـ ــروب اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،املـ ـح ــاك ــاة،
تصميم الـطــائــرات ،محركات البحث
عـلــى اإلن ـت ــرن ــت ،ال ـب ـيــانــات الضخمة
( ،)Big Dataقواعد البيانات ،صناعة
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ،ال ـت ـن ـق ـي ــب عـ ــن ال ـن ـف ــط،
الـ ــرسـ ــومـ ــات ال ـع ــال ـي ــة الـ ـ ــدقـ ـ ــة ...ه ــذه
امل ـشــاكــل يـتـطـلــب حـلـهــا كـمـبـيــوتــرات
خارقة تحتوي على آالف بل ماليني
وح ـ ـ ــدات امل ـع ــال ـج ــة امل ــرك ــزي ــة ،وه ــذه
ال ـك ـم ـب ـيــوتــرات ت ـط ـ ّـوره ــا الـحـكــومــات

في عدد من الدول الكبرى ،وال سيما
الــواليــات املتحدة األميركية والصني
واليابان وأوروبا طبعًا.
ح ــال ـي ــا يـ ـج ــري اسـ ـتـ ـخ ــدام م ــا ي ـعــرف
ب ــاملـ ـع ــالـ ـج ــة امل ـ ـ ـتـ ـ ــوازيـ ـ ــة (Parallel
 )computingع ـلــى ن ـط ــاق واس ـ ــع فــي
جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،إم ــا م ــن خــال
اسـتـعـمــال املـعــالـجــات امل ــوج ــودة على
ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــرات ال ـش ـخ ـص ـيــة ل ــأف ــراد
وال ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة ال ـتــي تـحـتــوي
على عدد صغير من وحدات املعالجة
ل ـ ـت ـ ـسـ ــريـ ــع خ ـ ـ ـ ــوارزمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــات تـ ـحـ ـت ــاج
إل ـ ــى م ـعــال ـجــة ف ــي ال ــزم ــن ال ـح ـق ـي ـقــي،
كخوارزميات الــرؤيــة الحاسوبية؛ أو
من خالل استعمال الشركات العمالقة
وال ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــاالت الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــات
الكمبيوترات الخارقة ملعالجة مشاكل
كانت في املاضي تحتاج إلى سنوات،
وبــاتــت معالجتها الـيــوم تحتاج إلى
أيام فقط.
تصميم ه ــذه ال ـخــوارزم ـيــات وزرعـهــا
وتشغيلها في الكمبيوترات الخارقة

تتصدر الصين قائمة البلدان المهيمنة بـ  202جهاز
من أصل  500جهاز كمبيوتر خارق في العالم

صـ ـم ــم أول ك ـم ـب ـي ــوت ــر خـ ـ ـ ــارق فــي
س ـت ـي ـن ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــرن امل ـ ــاض ـ ــي ع ـلــى
ي ــد  Simor Creyف ــي ش ــرك ــة IBM
ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة كـ ــولـ ــوم ـ ـب ـ ـيـ ــا.
ُ
اســت ـخــدم فــي ه ــذا الكمبيوتر عــدد
قليل من املعالجات في تصميمات
ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــرات ال ـ ـخـ ــارقـ ــة .أم ـ ــا فــي
سبعينيات القرن العشرين ،فبدأت
تدخل آالف املعالجات فــي صناعة
هذه الكمبيوترات.
م ــن ن ــاح ـي ــة أع ـ ـ ــداد ال ـك ـم ـب ـيــوتــرات
الـ ـخ ــارق ــة ،ت ـت ـص ــدر ال ـص ــن قــائـمــة
الـبـلــدان املهيمنة ب ـ  202جـهــاز من
أص ــل  500ج ـهــاز كـمـبـيــوتــر خ ــارق
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،وفـ ـق ــا ل ـت ـق ــري ــر مــوقــع
«ت ــوب  ،»500فيما تـضـ ّـم الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة  143ج ـ ـهـ ــاز ك ـم ـب ـي ــوت ــر
خـ ـ ــارق .ك ــذل ــك ت ـتــربــع ال ـص ــن على
عـ ــرش أق ـ ــوى هـ ــذه ال ـك ـم ـب ـيــوتــرات،
إذ ت ـضــم أسـ ــرع كـمـبـيــوتــريــن على
وج ـ ــه األرض (ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر األول
ي ــدع ــى  ،TaihuLightوهـ ــو م ـك ـ َّـون
مــن  10649600ن ــواة  CPUو 1311

تـيــرابــايــت كحجم ذاك ــرة (.))RAM
هـ ــذه ال ـس ـنــة ت ـع ـتــزم ال ـص ــن ال ـبــدء
بإنشاء الكومبيوتر الخار ق �Tian
 he-3ال ــذي ستنهيه ع ــام  2020أو
أبكر ،والــذي سيكون أول كمبيوتر
في العالم يمكنه أن يجري «مليار
مليار» عملية حسابية في الثانية،
 ،وذلـ ــك رغ ــم ت ـصــري ـحــات الــرئـيــس
األميركي السابق باراك أوباما عن
إطـ ــاق بــرنــامــج إلن ـش ــاء كمبيوتر
خ ـ ـ ـ ـ ــارق سـ ـ ـي ـ ــزي ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردوده ع ـل ــى
الكمبيوتر الصيني  30ضعفًا .هي
حرب الكمبيوترات الخارقة إذًا.
ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــا ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،ي ـم ـك ـن ـنــا
ال ـق ــول إن ق ــوة ال ـحــوس ـبــة الـفــائـقــة
ل ـكــل دولـ ــة تــرت ـبــط ارت ـب ــاط ــا وثـيـقــا
بــالـقــدرات الصناعية واألكــاديـمـيــة
والعسكرية ،وهــي تفرض إلــى ٍّ
حد
ما توازنًا دوليًا ،وهي بمثابة ثروة
وطنية تسعى الــدول إلى امتالكها
وت ـط ــوي ــره ــا .ل ــذل ــك نـ ــرى بــوضــوح
ت ــام أهـمـيــة الـكـمـبـيــوتــرات الـخــارقــة
ودورها الفاعل دوليًا وعلميًا.

