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Unha rede de supercomputación unirá Galicia e
Portugal
Etiquetas: vídeo, I+D+i

A rede de supercomputación, GRID, que unirá España e
Portugal, será unha realidade nun prazo aproximado de dous meses. Daquela integraranse
os cables de fibra óptica entre Portugal e Galicia, a primeira comunidade autónoma que se
conecta co país veciño. A seguinte en facelo, previsiblemente, será Estremadura.

Anunciárono a ministra de Educación e Ciencia, Mercedes Cabrera, e o ministro de Ciencia,
Tecnoloxía e Educación Superior de Portugal, José Mariano Gago, na inauguración en
Santiago da Primeira Conferencia IBERGRID.

A computación distribuída está deseñada para resolver grandes problemas de cálculo a
través de supercomputadores distribuídos en rede. Permite a integración de ordenadores de
alto rendemento, redes e bases de datos propiedade de diferentes grupos de investigación.
Os dous ministros sinalaron que o GRID será un salto na rede de computación que
supoñerá un cambio simiar ao de Internet.

Investigación
Mercedes Cabrera destacou que o plan que hoxe se pon en marcha permitirá o uso
colectivo de recursos computacionais diversos, cun ámbito de colaboración extensa que
alcanzará á investigación entre ambos países, algo que "durante moito tempo non foi así",
lamentou.

No marco do Ibergrid crearase en Galicia unha rede de centros de tecnoloxía, dentro do
marco estatal. Desta rede internacional forma parte xa o Instituto de Nanotecnoloxía de
Braga. Tamén se anunciou a creación de graos universitarios conxuntos entre España e
Portugal, dos que xa existen posgraos en nanomediciña e no campo dos recursos mariños.

(Vídeo: Nacho Sánchez/David Cabezón. AGN)
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