
Σχεδίαση
και Ανάπτυξη 
Υποδομών για 
την Έρευνα και 
την Καινοτομία 
στην Τεχνητή 
Νοημοσύνη και 
τις Εφαρμογές της.

Η Cosmos Business Systems έχει λάβει την εμπιστοσύνη πολλών Ελληνικών και Κυπριακών 
ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων για τη δημιουργία κεντρικών υπερ υπολογιστικών υποδομών ΑΙ και έχει 
υλοποιήσει πληθώρα σύνθετων έργων στον ακαδημαϊκό χώρο σε συνεργασία με την NVIDIA της οποίας 
αποτελεί μοναδικό ELITE PARTNER στα Βαλκάνια.

Έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει κεντρικές υπερ-υπολογιστικές υποδομές ΑΙ για την κάλυψη αναγκών 
μεγάλης υπολογιστικής ισχύς στα πλαίσια του ακαδημαϊκού έργου και της έρευνας των Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων. Ειδικά στους τομείς του AI (Artificial Intelligence) και ML (Machine Learning), αλλά και 
στην επίλυση πολύπλοκων αλγορίθμων με την χρήση HPC (High-Performance Computing). 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα που έχουν υλοποιηθεί υποδομές HPC:
• Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
• Πανεπιστήμιο Πειραιώς
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης



1. iNvidia DGX A100 servers που διαθέτουν έκαστος 
8 Α100 GPU με 40/80GB RAM η καθεμία και συνολική 
μνήμη RAM 320/640GB ανά server. Οι GPU βασίζονται 
στην αρχιτεκτονική Ampere της Nvidia και παρέχουν 
απόδοση 5 petaFLOPS σε περιβάλλοντα AI σε ένα 
server με 8 GPU. Η χρησιμοποιούμενη αρχιτεκτονική 
των DGX servers συνδέει τις 8 GPUs του κάθε serv-
er εσωτερικά με χρήση NVSwitches και προσφέρει την 
δυνατότητα clustering των GPUs πολλαπλών serv-
ers ώστε να λειτουργούν ως ενιαία μονάδα για την 
περίπτωση απαιτητικών υπολογιστικών φορτίων. Σε 
συνδυασμό με τους επεξεργαστές AMD Rome 7742, των 
64 πυρήνων έκαστος και τη δικτύωση Mellanox το DGX 
A100 είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για πολύπλοκες 
εργασίες και υπολογισμούς.

2. Mellanox Quantum InfiniBand switches 
MQM8700-HS2R. Τα προσφερθέντα Infiniband 
switches διαθέτουν 40 HDR 200Gb/s Infiniband θύρες 
σε form factor 1U. Διαθέτουν non-blocking εύρος ζώνης 
16Tb/s και port-to-port latency που είναι μικρότερη των 
130ns. Τα προσφερθέντα QM8700 είναι σχεδιασμένα 
ώστε να επιτρέπουν τους, εντός δικτύου, υπολογισμούς 
μέσω της τεχνολογίας του Co-Design Scalable Hierar-
chical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP). Με 
χρήση της τεχνολογίας SHARP οι GPU των DGX servers 
μπορούν να λειτουργήσουν ως clustered συσκευές.

3. Μellanox Spectrum Ethernet switch MSN3700-
VS2R. Η πλατφόρμα του προσφερθέντος switch 
βασίζεται στο υψηλής απόδοσης Mellanox Spectrum-2 

ASIC με αμφίδρομη switching capacity 12.8Tbps. Το 
switch διαθέτει 32 θύρες με ταχύτητα 200GbE έκαστη 
σε 1U form factor. Οι θύρες του switch μπορούν να 
λειτουργήσουν σε ταχύτητες από 10GbE έως 200GbE.

4. Management Servers & AI optimized Storages. 
Για την διαχείριση του κάθε  cluster προσφέρθηκε man-
agement server καταλλήλων χαρακτηριστικών εντός 
του οποίου εγκαταστάθηκε το επιλεγμένο από τον κάθε 
φορέα, cluster management software μέσω του οποίου 
γίνεται η διαχείριση του cluster τόσο σε επίπεδο hardware, 
όσο και σε επίπεδο διαμοιρασμού πόρων στους χρήστες 
ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Επίσης, τα clus-
ters συνοδεύονται από κατάλληλες μονάδες AI optimized 
storage εντός των οποίων τοποθετούνται τα δεδομένα 
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των 

μοντέλων. Τα storages αυτά διασυνδέονται με το cluster 
μέσω συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων (100 έως 200Gbps) 
για να τροφοδοτούν με δεδομένα τους DGX servers με 
ταχύτητες που αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες 
επεξεργασίας των τελευταίων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
τηλ.: 210 6492800 / cosmos@cbs.gr

www.cbs.gr

Οφέλη και Πλεονεκτήματα

H Cosmos Business Systems εκτός από τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των υπολογιστικών υποδομών παρέχει και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σχετικά με τις ενεργειακές απαιτήσεις των Data Centers/ 
Computer Rooms, τα οποία φιλοξενούν τις υποδομές αυτές.

Η λύση της Cosmos Business Systems

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000412401000

Με την ανάπτυξη υποδομών όπως το παραπάνω, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα έχουν πλέον την δυνατότητα:

• Να προσελκύουν ακαδημαϊκά «ταλέντα» και να δημιουργούν εξειδικευμένους Data Scientists και AI Experts 
 οι οποίοι θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας.
• Να εντείνουν τις ερευνητικές δραστηριότητες τους, στους τομείς της Βαθιάς και Μηχανικής Μάθησης.

• Να εξυπηρετούν τέτοιες δράσεις κεντρικά και σε μεγάλη κλίμακα
• Να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε πήγες χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία 
• Να ενισχύουν παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς στην προσπάθεια τους να αναπτύξουν ευφυή προϊόντα και 
 υπηρεσίες σε τομείς όπως: η υγεία, ο τουρισμός, οι έξυπνες πόλεις, οι ευφυείς μεταφορές κ.α.

Επιπρόσθετα, το Ranking των Ιδρυμάτων αυτών, επηρεάζεται θετικά καθώς τέτοιες υποδομές, συμβάλουν σε δείκτες 
απόδοσης όπως: Research Income, Research Productivity & Citations/Publications.

Για την υλοποίηση των έργων έχει χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος εξοπλισμός ή μέρος αυτού:


