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High Performance
Computing- en Visualisatiefaciliteiten vernieuwd
De RUG beschikt over hoogwaardige reken- en visualisatiefaciliteiten die ondergebracht zijn bij het CIT ten behoeve van de
inzet van ICT in het wetenschappelijk onderzoek. Deze faciliteiten
Nieuw rekencluster Peregrine

hebben het afgelopen jaar een grondige update ondergaan.

Wetenschappers van de RUG met rekenproblemen waarvoor een enkele pc niet krachtig
genoeg is, konden de afgelopen jaren gebruik
maken van het rekencluster Millipede. Dit Linuxcluster met 3280 cores was aan het eind van

Burgemeester opent vernieuwd Reality Center

zijn levensduur en is inmiddels vervangen door
een nieuw rekencluster dat de naam Peregrine
heeft gekregen.
De opvolger Peregrine bestaat uit 175 superkrachtige pc’s die via een supersnel netwerk aan
elkaar gekoppeld zijn. De opslagcapaciteit is
462 TeraByte. De opbouw van het nieuwe cluster, dat over 4256 cores beschikt, heeft enkele
maanden in beslag genomen. Op 22 september
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