راﯾﺎﻧﺶ ﺧﻮﺷﻪای ﺑﺎ ﺗﻮانﻣﻨﺪی ﭘﺮدازش ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ

اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺮ وﯾﻨﺪوزی را در ﮐﻤﺘﺮ از  6ﺳﺎﻋﺖ ﻫﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ!

ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﯾﮋهای را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﯿﮏ
راﯾﺎﻧﺶ ﺧﻮﺷﻪای ) (Computer clusterاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ  350ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
را در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺠﺎم داده و ﻫﺮ ﮔﺬرواژه وﯾﻨﺪوز را در  5ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺸﮑﻨﺪ .اﯾﺪه راﯾﺎﻧﺶ ﺧﻮﺷﻪای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
در دﻫﻪ  60ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ  IBMﻣﻄﺮح ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ،ﺷﺒﮑﻪ و
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﺮدازشﻫﺎ ،وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺎ اواﯾﻞ دﻫﻪ  80ﻣﯿﻼدی ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺪی و ﮔﺴﺘﺮده ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.
آﯾﺎ ﮔﺬرواژه ﺷﻤﺎ اﯾﻤﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﮔﺬرواژه ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ؟ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺒﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎر راﯾﺎﻧﺶ ﺧﻮﺷﻪای ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز را در ﮐﻤﺘﺮ از  6ﺳﺎﻋﺖ ﻫﮏ ﮐﻨﺪ.
راﯾﺎﻧﺶ ﺧﻮﺷﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﯿﻨﺶ اﯾﻦ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ واﺣﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ راﯾﺎﻧﺶ
ﻣﺸﺒﮏ ) (grid computersدر ﮐﻼﺳﺘﺮﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻫﺮ ﮔﺮه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار وﯾﮋهای ﮐﻨﺘﺮل و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  Passwords^12از ﮐﻼﺳﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪی در اﺳﻠﻮ ﻧﺮوژ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﺟﺮﻣﯽ ﮔﺎﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ را دارد و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ رادﺋﻮن ﻣﺪل  HD6990ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻼﺳﺘﺮی را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ  88ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺶ  NTLMداﺷﺖ،
از ﮐﻼﺳﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.

ﺟﺮﻣﯽ ﮔﺎﺳﻨﯽ در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻪ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد و اﻋﻀﺎء ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
ﻣﺸﮑﻞ :ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺮک ﮐﺮدن ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮان زﯾﺎد
راﻫﮑﺎر :ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی GPU
ﺳﺆال ﻓﻨﯽ :ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ؟
ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ  350ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ از ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺠﺎزی ﺳﺎزی
ﮐﻪ از  25ﻫﺴﺘﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ) (GPUﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرتﻫﺎی رادﺋﻮن ایامدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ  64ﺑﯿﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﮐﻼﺳﺘﺮ  GPUروی ﭘﻠﺘﻔﺮم  OpenCLﮐﻪ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و
ﺑﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ روی ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﭘﺮدازشﻫﺎی ﻣﻮازی ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ
آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ آرس ﺗﮑﻨﯿﮑﺎ در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ  350ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را در ﻫﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ دارد .ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﺑﻪ آن اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺎری ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﺪ دﻓﺎﻋﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
رﻣﺰﻧﮕﺎری  NTLMﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی وﯾﻨﺪوز از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﺬر ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﺘﺮ از
ﺑﺴﺘﻪ راﯾﮕﺎن ﮐﺮک ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ocl-Hashcat Plusاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺎﺳﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  90درﺻﺪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی  6.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ را ﺑﺸﮑﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻼﺳﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ از  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺬرواژه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ  64ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮔﺬرواژه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
 SHA1ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد را دارد .اﯾﻦ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ  180ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺬرواژه را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری  MD5اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺳﺖ .در ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ آﻓﻼﯾﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ رواج زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎدرﺑﺮدﻫﺎ،
ﺑﺎﯾﻮس ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و دراﯾﻮرﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ.
آﻣﺎر و ارﻗﺎمﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﻓﻮق ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدن  95ﺑﻪ ﺗﻮان 8
ﮔﺬرواژه را در  5ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ دارد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺬرواژه  8ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﮐﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ارﻗﺎم ،ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﻤﺒﻞﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ .ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮﺷﻪای Virtual OpenCL
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ocl-Hashcat Plusﮐﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﺮک ﮔﺬارواژه اﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﺘﺮ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﻤﻼت  brute forceﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ ﻫﮑﺮی ﺑﺮای
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺟﺮﻣﯽ ام ﮔﺎﺳﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺆﺳﺲ Stricture Consulting
 Groupدر اﯾﻦﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ آرس ﺗﮑﻨﯿﮑﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدم از  VCLو راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ «.او در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﻓﺰود VCL» :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻣﺎ اﮐﻨﻮن راهﺣﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداره ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ را دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮهﻫﺎی
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ روی  VCLﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﻮد را روی ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«.
ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻠﯽ  VCLﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﻣﺎ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی اﻟﮕﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  VCLﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری را در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎری  VCLﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﻤﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ

اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
Five 4U servers
25 AMD Radeon GPUs
10x HD 7970
)4x HD 5970 (dual GPU
)3x HD 6990 (dual GPU
1x HD 5870
4x SDR Inﬁniband interconnect
7kW of electricity
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف آنﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻧﺒﻮده
و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری وﻗﺖ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 23ﻣﻬﺮ 1394
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