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سرويس بين الملل - پروفسور دنيس 
نيكـول متولـد 1953 شـايد يكـى از با 
تجربه ترين و با سـوادترين دانشمندانى 
اسـت كه بر روى اين كره خاكى زندگى 
مى كند. او تا كنون در سـه پروژه بسيار 
عظيم بين المللى براى توليد و مديريت 
ابررايانه ها شـركت داشـته است. وقتى 
مشـغول مطالعـه بيوگرافـى او در البى 
دانشـگاه بودم مطمئن شـدم او بهترين 
كسـى اسـت كه مى توان با او در مورد مسـاله اى كه سالهاست 

ذهن مرا مشغول كرده صحبت كنم.

ــتيم كه در هر موضوعى به خودكفايى  ــق اين هس ما ايرانى ها عاش
ــت، بدون مطالعه دقيق راجع به  ــيم. در چه چيز و چرا مهم نيس برس
ــت آن را با  ــى ميلياردها تومان هزينه مى كنيم و بعد از شكس موضوع
ــمند و  واردات عوض مى كنيم. پروژه خودرو ملى از پيكان گرفته تا س
ــتم عامل ملى گرفته تا اينترنت ملى همه و  ــى و سيس لينوكس فارس
همه نشانگر حساسيت موضوع توليد و خودكفايى است مطمئن هستم 

پروفسور همه چيز را در اين مورد مى داند.

- سـالم ، خواهش مى كنم ابتدا خودتـان را براى مخاطبان 
علم روز معرفى نماييد.

ــگاه ساتهمپتون هستم. از  ــتاد و محقق دانش  من دنيس نيكول اس
ــاتهمپتون حضور دارم البته در سال 1978 تا شش  سال 1984 در س
سال در دانشگاه سانتاباربارا آمريكا بودم. من دوره ليسانس را در رشته 
ــگاه  ــاندم و دكتراى خود را از دانش ــج به پايان رس ــك در كمبري فيزي

ساتهمپتون اخذ كردم.

- پروفسـور آيا ممكن است كمى در مورد پژوهش هاى خود 
در اينجا توضيح دهيد؟

 High ــاى  ازكامپيوتره ــتفاده  اس و  ــرد  كارب روى  ــر  ب ــن  م
ــوص نرم افزارهاى  ــايل پيچيده و بخص ــل مس Performance  درح

سيستمى كار مى كنم. 

- كامپيوترهـاى High Performance  دقيقـًا چـه نـوع 
كامپيوترهايى هستند؟

اين كامپيوترها معموالً از انواع كاميپوترهاى معمولى خيلى بزرگتر 
هستند. مثًال 100 برابر ، يك كالستر با حدود 100 كامپيوتر مى تواند 
ــته قرار بگيرد. البته كامپيوترهايى كه كامًال به عنوان يك  در اين دس
ــده اند هم وجود دارند.  كامپيوتر High Performance  طراحى ش
كه اتصاالت بين پردازند ه اى بسيار نزديكى دارند با تعداد پردازنده هاى 

بسيار زياد.

- جناب پروفسـور آيا ممكن اسـت چند مورد از اسـتفاده 
روزمره اين كامپيوترها را نام ببريد؟

ــت چون محاسبات  ــته ترين كاربرد پيش بينى وضع هوا اس برجس
ــنگين است. زمان انجام شدن و به  ــيار س عددى الزم براى اين كار بس
ــت. چون بايد قبل از اينكه روز  ــيدن محاسبه بسيار مهم اس پايان رس
ــيم در غيراين صورت داشتن وضع  ــود نتايج را داشته باش بعد آغاز ش
ــت كه اين زمان  هواى فردا در پس فردا زياد چيز به درد بخورى نيس

معموالً 2 تا 3 ساعت است.

- آيا ممكن اسـت يك طبقه بندى مدرن از كامپيوترى هاى 
امروزى ارايه دهيد؟

ــيم  ــين هايى مى رس ــروع كنيم به ماش بله اگر بخواهيم از پايين ش
ــند. مثًال  ــايد افراد معمولى آنها را به عنوان كامپيوتر نمى شناس كه ش
ــاوس كامپيوتر  ــد آن ها را داخل م ــما مى تواني ــا كه ش ميكروكنترلره
خودتان پيدا كنيد كه فقط وظيفه تشخيص حركت ماوس را بر عهده 
دارند. و قيمت شان كمتر از 1 پوند است. كنترلرهاى كمى پيشرفته تر 
هم وجود دارند كه در ترمز ABS  انواع اتومبيل  به كار گرفته مى شوند. 
ــيگنال براى پردازش داده هاى  ــت هاى پردازشگر س بعد از آنها چيپس
ــمت بعد كامپيوترهاى  ــى تصويرى قرار دارند. در قس راديويى يا صوت
ــتفاده  ــاى   AMD , Intel   اس ــوالً از پردازنده ه ــخصى كه معم ش
ــه بگذريم به كامپيوترهايى  ــطح ك مى كنند، قرار دارند. حاال از اين س
ــتند كه مى توان آنها را به سه  ــيم كه  نهايت قدرت كارايى هس مى رس
گروه تقسيم كرد. گروه اول كه از پردازنده هاى معمولى موجود در بازار 
ــتفاده مى كنند. تعدادى از  ــخصى اس و به كار رفته در كامپيوترهاى ش
 CPU هايى متشكل از Super Computer ــازنده ها هستند كه س
ــانند. سازنده هاى  هاى اپترون AMD  توليد كرده و به فروش مى رس
ديگر پردازنده هايى با معمارى مخصوص و طراحى شده توسط خودشان 
  Power از پردازنده هايى با معمارى  IBM ــتفاده مى كنند. مثًال را اس
ــتفاده مى كند ويا معمارى Cell كه براى توليد و طراحى بازى هاى  اس
كامپيوترى در نظر گرفته شده است. حاال در گروه آخر كه در باالترين 
ــطح كارايى و بازده قراردارند، سوپركامپيوترهاى CRAY  هستند  س
ــتگاهى از جنس  ــد. FPGA  دس ــتفاده مى كنن ــه FPGA ها اس ك
ــت.  ــه داراى بخش هايى با قابليت برنامه ريزى اس ــت ك نيمه هادى اس
ــرى  CRAY  به خاطر همين FPGA  اين قابليت را دارند  كامپيوت
ــراى انجام وظايف خيلى خاص  ــطح گيت هاى منطقى خود ب كه در س
برنامه ريزى شوند. مثًال مواقعى كه مى خواهيم اعمال رياضى كامًال غير 

معمول و طبيعى انجام بدهيم.

- پروفسـور آيـا نگاهـدارى از ايـن كامپيوترها مشـكالت 
و يـا مسـايل خاصى را به همـراه دارد كه بايد بـراى آنها چاره 

انديشيد؟
بله يكى از نيازهاى اصلى آنها خنك كردن و خنك نگاهداشتن آنها 
است كه در اين مورد به فن هاى خيلى عظيم و صنعتى كه مقدار برق 
ــه اى مصرف مى كنند، نياز داريم. نا گفته نماند كه  زياد و قابل مالحظ
ــوند كه آن ها نيز  ــديدى مى ش اين فن ها باعث ايجاد آلودگى صوتى ش
بايد با عايق بندى خاص خودش برطرف شود. مساله رطوبت و آلودگى 
ــود و  ــار و چه نوع ديگر هم بايد در نظر گرفته ش ــه از نظر گردوغب چ
دست آخر هم محافظت امنيتى به صورت فيزيكى و الكترونيكى براى 
ــه مد نظر  ــتفاده  و يا خرابكارى هم بايد هميش ــوء اس جلوگيرى از س

باشد.

 Super يـك  و    Cluster يـك  بيـن  تفـاوت  دقيقـًا   -
Computer  از نوع CRAY  چيست؟

ــبات پيچيده هم از  ــرى محاس ما مى توانيم براى انجام دادن يك س
ــخصى كه به هم  ــى هم از نظر علمى از تعدادى كامپيوتر ش ــر زمان نظ
  Clustering ــتفاده كنيم. در اين حالت كه آن را ــده اند اس متصل ش
ــيار قوى و مطمئن در ميان  ــتم مخابراتى بس مى ناميم ما به يك سيس
ــد.  ــن كامپيوترها نياز داريم كه اين مى تواند به داليل مختلفى باش اي

ــينى كه  ــخ يك عمليات به ماش ــتراك يك منبع مخابره پاس مثل اش
ــود مى آورد  ــكل را به وج ــه اين خود دو مش ــاج دارد . ك ــه آن احتي ب
ــطح  ــا دوم نامطمئن بودن و باال بودن س ــى مديريت اين ارتباط ه يك
ــتى الزم و ايرادهاى معمول سخت افزارى در  خطا و علت نبود سرپرس

كامپيوترهاى شخصى است.
ــده اند  ــراى اين نوع وظايف توليد ش ــين هايى كه از ابتدا ب اما ماش
ــن پردازنده ها و يا  ــى اختصاصى براى ارتباط بي ــوط ارتباط داراى خط
بخش هاى ديگر سيستم هستند. كه بسيار گران قيمت هستند. اما در 
ــبه و سرعت باال  ــتى محاس ازاء اين هزينه براى ما اطمينان باال و درس

را به ارمغان مى آورند.

- توليدكنندگان اصلى اين نوع كامپيوترها كدام هستند؟
ــد  ــورهايى مانن  IBM , NEC , Fujitsu , Sun , CRAY كش
ــن كامپيوترهاى به  ــعى در اين دارند كه در توليد اي ــه س ايران هميش

خودكفايى برسند و در اين راه تالش هايى نيز صورت گرفته است.

- شـما فكـر مى كنيد كه شـانس ايـران براى دسـتيابى به 
فناورى توليد اين نوع كامپيوترها چقدر است؟

ــوپركامپيوتر در  ــخصاً جزو افراد اصلى پروژه توليد س ببينيد من ش
كشور هند بودم كه اين به اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 برمى گردد. 
طرح اصلى استفاده شده در نسل اول اين كامپيوترها براساس طرحى 
است كه من براى كامپيوترهاى اروپايى طراحى كرده بودم. هند داراى 
ــى است و با دانشگاههاى خوب و مهندسين  يك فرهنگ قوى پژوهش
ــيار گرانقيمت مانند مواد اوليه توليد كه  ــايل بس ورزيده و با خريد وس
ممكن است از Silicon خالص باشد و يا يك نوع چيپست گرانقيمت 
و يا FPGA  كارخانه ها و آزمايشگاههاى خود را تجهيز مى كنند و اين 
بدين معناست كه توليد چيپ به يك سرمايه گذارى هنگفت نياز دارد. 
ــت فقط  ــت ها اس كه حتى در خود آمريكا كه تنها توليد كننده چيپس

چند تا كمپانى بزرگ هستند كه دست به چنين كارهايى مى زنند .
ــاله سرمايه گذارى دسترسى به تكنولوژى روز است بدين  بعد از مس
معنى كه شايد شما همين امروز شروع به كار كرديد و بعد از سه سال 
ــگاه و دانشمندان الزم را يكجا جمع كنيد.  ــتيد كارخانه، آزمايش توانس
ــما به تكنولوژى امروز دست پيدا كرديد نه تكنولوژى  تازه آن موقع ش
سه سال ديگر و براى اينكه يك كارخانه بتواند در عرصه توليد چيپست 
ــى بگيرد كه  ــت كه در رقابت از بقيه پيش دوام بياورد نيازمند اين اس
ــاله دسترسى به تكنولوژى روز بستگى دارد.و غير از  اين به همان مس
اين بايد به افراد متخصص كه خيلى هم نيستند دسترسى داشت و به 
نظر من اگر بازار واقعى و نياز وسيع براى چنين تكنولوژى نباشد ورود 
ــت. حاال نقطه مقابل اين قضيه كالسترهاى  ــتباه اس به اين عرصه  اش
بزرگ است كه هزينه بسيار كمترى را در مقايسه با سوپركامپيوترهاى 
ــما بايد به تكنولوژى  ــتند. اما دوباره ش مورد بحث در باال نيازمند هس
ــيد كه معنى آن بايد به چندين شركت بسيار  ــته باش ــى داش دسترس
ــيد كه البته تمام اين شركت ها امريكايى  ــته باش بزرگ و معروف وابس
ــورهايى مثل ايران كه به  ــتند كه به نظر من اين موضوع براى كش هس
قول معروف آبشان با آمريكا توى يك جوى نمى رود كمى مشكل ساز 

خواهد بود.

- پس به نظر شـما ايران بايد چه برنامه اى براى ورود به اين 
بازار پيش بگيرد؟

به عنوان مثال هندى ها بسيار موفق بودند آنها توانستند تعداد قابل 
توجهى نيروى متخصص را جذب كنند اين عملكرد يك نيروى عظيم 
انسانى با هزينه پايين را ايجاد كرد و باعث شد كه شركت هاى عظيمى 
ــاى توليدى و بعد  ــون IBM ,Intel ,Microsoft  اول كارخانه ه چ
ــگاههاى تحقيقاتى و حاال قسمت اصلى شركت خود را به آنجا  آزمايش
ــده فناورى هايى كه در هند وجود دارد  منتقل كنند كه حاال سبب ش

حتى درآمريكا نيز وجود ندارد!
ــه متخصصان اروپايى  ــود در جاهايى ك ــيدن به س به طور كلى رس

ــت نه به دليل برترى اين  ــخت اس ــيار س و آمريكايى حضور ندارند بس
ــرمايه گذارى هاى باالى  متخصصين بلكه به علت تجربه هاى موفق و س
آنها كه هميشه مى تواند به نفع دوطرف باشد. به نظر بنده  الگوى هند 

مى تواند يك نمونه جالب باشد.

  TRANSPUTER پروفسور من فكر مى كنم شما در پروژه -
مشاركت داشتيد؟ در مورد آن هم كمى توضيح دهيد.

ــركت  ــال هاى 86 و 87  در بريتانيا و در ش ــدود س ــپيوتر ح ترانس
ــه موفق تالش براى خود كفايى در توليد  INMOS كه در اصل نمون

تراشه بود طراحى و توليد شد. نسل اول 32 بيتى اين تالش يك تالش 
ــل سوم به علت  ــيد اما در نس موفق بود كه به فروش  و مصرف باال رس
ــت خورد. با  ــرمايه گذارى از طرف دولت بريتانيا پروژه شكس كمبود س
ــوم اين پردازنده با استفاده از فناورى خيلى پيشرفته و  ــل س اينكه نس
ــد اما با كمبود سرمايه ما را به سرازيرى شكست  هوشمندانه توليد ش
هدايت نمود. و همان طور كه گفتم شايد اول بتوانيم با سرمايه گذارى 
ــرفت و حتى موفقيت برسيم ولى ماندن و رقابت  به يك مرحله از پيش
ــيار هنگفتى را الزم دارد كه دولت  ــرمايه گذارى بس در بازار جهانى س

نتوانست به راحتى از پس آن برآيد. 

درگفتگو با پروفسور دنيس نيكول بررسى شد :

مدل موفق هند در توليد كامپيوترهاى پيشرفته 

تابان پناهى
t.panahi@elmerooz.com

پروفسور دنيس نيكول در دفتر كارش

به طور كلى رسيدن به سود در جاهايى 
كه متخصصان اروپايى و آمريكايى حضور 

ندارند بسيار سخت است نه به دليل برترى اين 
متخصصين بلكه به علت تجربه هاى موفق و 

سرمايه گذارى هاى باالى آنها كه هميشه مى تواند 
به نفع دوطرف باشد

مدل موفق هند در توليد كامپيوترهاى پيشرفته 


