คลัสเตอร Atlas 900 AI ของหัวเวย ควารางวัล
Best of Show Award สาขา AI หนึ่ งเดียวจากเวที
Interop Tokyo 2020

คณะกรรมการผูตัดสินรางวัล Interop Tokyo 2020 ไดมอบรางวัล Best of Show Award แกคลัสเตอร Atlas 900
AI ของหัวเวย เพื่อยกยองขุมพลัง AI อันทรงพลังและคุณสมบัติกระจายความรอนอันเหนือชน
ั ้  โดยคลัสเตอร
Huawei Atlas 900 เป็ นผลิตภัณฑกลุม AI หนึ่งเดียวของปี 2020 ที่ไดรับรางวัล Best of Show Award ดังกลาว
ซึ่งสมรรถนะอันเหนือกวาของ Atlas 900 นี้เป็ นตัวกระตุนงานวิจัย AI ระดับโลก พรอมขับเคลื่อนการใชงาน AI ใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ
Best of Show Award เป็ นรางวัลระดับสูงสุดของการประชุม Interop ซึ่งจะพิจารณาแคผลิตภัณฑที่ตรงตาม
มาตรฐานคุณภาพระดับสูงตามที่ตลาดไอทีญี่ปุนตองการเทานัน
้
Tony Xu ประธานฝาย Ascend Computing ของหัวเวย กลาววา “โซลูชันประมวลผล AI ตระกูล Atlas ของหัวเวย
มอบขุมพลังอันทรงพลังและประสิทธิภาพดานพลังงานอันเป็ นที่สุดในทุกกรณีการใชงานดาน AI ครอบคลุมอุปกรณ

เอดจ และคลาวด คลัสเตอร Atlas 900 AI มอบขุมพลังอันทรงพลัง มีความเที่ยงตรงสูง และใชพลังงานไดคุมคาที่
สุด เพื่อใหศูนยขอมูลตาง ๆ สามารถเรงการวิจัยที่ใชขอมูลปริมาณมาก เชน การสํารวจทางดาราศาสตร พยากรณอา
กาศ สํารวจน้ํ ามัน และการวิเคราะหลําดับยีน โดยความกาวหน าทางการวิจัยก็จะนํามาซ่ งึ ผลประโยชนที่ผูคนทว
ั ่ โลก
จับตองได”
Atlas 900 คือคลัสเตอรการเทรน AI ที่รวดเร็วที่สุดในโลก ใหพลังการประมวลผล 256-1024 petaFLOPS เมื่ออยู
ในรูปแบบ half precision (FP16) ซึ่งเทียบเทากับพลังประมวลผลของคอมพิวเตอรพีซี 500,000 เครื่อง โดย
ระหวางการทดสอบประสิทธิภาพการทํา ResNet-50 Training ผลปรากฏวา Atlas 900 ไดทําลายสถิติโลกดวยการ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในเวลาเพียง 59.8 วินาที นับเป็ นผลิตภัณฑเดียวในอุตสาหกรรมที่สามารถเทรนนิ่งเสร็จ
สมบูรณในเวลาไมถึง 1 นาที Atlas 900 สามารถนําไปใชงานไดหลากหลายทงั ้ สําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ
การคิดคนนวัตกรรมในภาคธุรกิจ โดยจะชวยเปิ ดทางใหนักวิจัยสามารถทําการฝึกฝนโมเดล AI ดวยภาพและวิดีโอ
ไดรวดเร็วข้ น
ึ
Atlas 900 มีโหมดเชื่อมตอไฮสปี ด 3 โหมด ไดแก Huawei Cache Coherent System (HCCS), PCIe 4.0 และ
100G Ethernet โดยใชสวิตชดาตาเซ็นเตอรจาก Huawei CloudEngine ในการรองรับเครือขายซิงโครไนซตัวแปร
เสริมลักษณะตาขายแบบสมบูรณและไมปิดกน
ั ้  ที่ทํางานไดเร็วกวา 100 TB/s ซึ่งชวยลดความหนวงในกระบวนการ
ซิงโครไนซได 10%-70% และทําใหการเทรนนิ่งโมเดล AI มีประสิทธิภาพมากข้ น
ึ
เนื่องจากการประมวลผลที่ถึงขีดสุดอาจทําใหระบบรอนเกินไป คลัสเตอร Atlas 900 AI จึงมีระบบกระจายความรอน
ชัน
้ นําของอุตสาหกรรมเพื่อแกปัญหาดังกลาว โดยเป็ นนวัตกรรมแถวหน าของวงการดวยโซลูชันหลอเย็นของเหลว
ครบวงจรและดีไซนถายเทความรอนแบบ adiabatic โอบลอมดวยตูแร็ค ดีไซนดังกลาวทําใหกระจายความรอนได
อยางมากแมเป็ นตูแร็คเดี่ยว สามารถกระจายความรอนไดมากถึง 50 kW ดวยคาประสิทธิภาพการใชพลังงาน
(PUE) ไมเกิน 1.1 สําหรับศูนยขอมูล ซึ่งเกือบจะใหคา PUE ที่เหมาะสมคือ 1.0 นอกจากนี้ Atlas 900 ยังใชพ้ น
ื ที่
น อยกวาตูทําความเย็น 8-kW จึงชวยลดพ้ น
ื ที่การติดตงั ้ อุปกรณลงไดถึง 79% อีกทงั ้ ระบบหลอเย็นดวยของเหลว
ใหมยังชวยแกปัญหา TCO ของลูกคาที่ใชไฟมาก มีความหนาแนนสูง และคา PUE ตํ่าไดดวย
หัวเวยเดินหน าสนับสนุนความรวมมือในการสรางอุตสาหกรรมประมวลผล Ascend ดวยฮารดแวรแบบเปิ ด
ซอฟตแวรโอเพนซอรซ และการสงเสริมพันธมิตร โดยหัวเวยมอบโครงสรางพ้ น
ื ฐานการประมวลผลดวย AI แบบ
full-stack และโซลูชันการใชงานตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดวย AI พรอมผลักดันเทคโนโลยีอัจฉริยะให
แพรหลายไปทว
ั่
เกี่ยวกับหัวเวย
หัวเวย เป็ นผูนําของโลกดานโครงสรางพ้ น
ื ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ อ
ื สาร (ICT) และอุปกรณอัจฉริยะ

ดวยโซลูชันครบวงจรที่ครอบคลุม 4 ขอบขายหลัก ไดแก เครือขายโทรคมนาคม ไอที อุปกรณอัจฉริยะ และบริการ
คลาวด เรามุงมน
ั ่ ที่จะนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสูทุกคน ทุกบาน และทุกองคกร เพื่อสรางโลกอัจฉริยะที่มีการเชื่อมตอ
ถึงกันอยางแทจริง
หัวเวย ใหบริการครบวงจรทงั ้ ในสวนของผลิตภัณฑ โซลูชัน และบริการ โดยมาพรอมศักยภาพอันโดดเดนและความ
ปลอดภัย เราทํางานรวมกันอยางเปิ ดกวางกับพันธมิตรในระบบนิเวศ เพื่อสรางคุณคาที่ยงั ่ ยืนสําหรับลูกคา สรางพลัง
ใหกับผูคน เพิ่มคุณคาใหชีวิตในบาน ตลอดจนสรางแรงบันดาลใจในการสรางสรรคนวัตกรรมในองคกรทุกขนาดและ
ทุกรูปแบบ
นวัตกรรมของหัวเวยมุงเน นไปที่ความตองการของลูกคา เราลงทุนมหาศาลในการวิจัยพ้ น
ื ฐาน และมุงมน
ั ่ กับการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะขับเคลื่อนโลกไปขางหน า เรามีพนักงานกวา 194,000 คน และดําเนินงานในกวา 170
ประเทศและภูมิภาคทว
ั ่ โลก หัวเวยเป็ นบริษท
ั เอกชนที่กอตงั ้ ข้ น
ึ ในพ.ศ. 2530 และพนักงานทุกคนเป็ นเจาของบริษท
ั
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