
 در علم اطالعات یدورکار

 .دیخود را انجام ده یعلم یکارها NVIDA GPU  با

 .اندکند و دشوار بوده یمربوط به علم اطالعات اصوال امور امور

ها دارد.  CPUبه  یبستگ یا همگداده ه یدستکار نیشدن و همچن لتر یلود اطالعات، ف سرعت
NVIDIA امور ارئه کرده است که براساس  نیبه ا دنیسرعت بخش  یبرا ییراه حل هاNVIDIA CUDA-

X AI یژگ یو یدارا نیساخته شده است و همچن RAPIDS و  ینیماش یریادگ یها و پردازش داده یبرا
 .باشدی و عملکرد م یعلوم داده جهت به حداکثر رساندن بهره ور ینرم افزارها گر یدانواع 

 در علم اطالعات  یدورکار یهای ژگیو و ایمزا

و   نشیب نیبه دست آوردن ارزشمندتر یزمان انتظار برا کاهش: یبه حداکثر رساندن بهره ور •
 .ROIبه  دنیسرعت بخش 

 د،یتکرار کن شتر یو ب دیانجام ده تر ع یبرابر سر ۲۱۵را تا  نیماش یریادگ یآموزش : کارکرد باالتر  •
 .دیانجام ده یترقیداده و اکتشافات عم شیرا افزا شیآزما

 شیمراکز داده را افزا یورعلوم داده را کاهش داده و بهره رساختیز یها نهیهز: ییکارآ •
 .دیده

 NVIDIA GPUدر  XGBOOSTآموزش 

XGBoost  شتابGPU برتر جهان در هر دو گره  نیماش یریادگ ی تمیرا به الگور یباز ر ییعملکرد تغ
 تر ع یسر یعلوم داده با داشتن سرعت آموزش قابل توجه یمهایبخشد. ت یم عیمنفرد و استقرار توز
شوند و  ارتکر  تر عیتر را مرتفع کنند، سربزرگ یهامجموعه داده توانندیها ، منسبت به پردازنده

 را به حداکثر برساند. و ارزش کسب و کار ینیب شیکنند تا دقت پ میها را تنظمدل 

 

 

 

 



 GPU NVIDIA VIRTUAL  راهکارهای
 (PC) کامپیوتر

 .در یادگیری ماشین شروع کنید

 
 ایستگاه کاری 

های کارینسل جدید ایستگاه   

 



 مرکز اطالعات 
 هوش مصنوعی برای تولید 

 
 (CLOUD) ابر

 یادگیری شتاب همه کاره 

 
 



RAPIDS  :یعلوم اطالعات یکتابخانه ها 

RAPIDS ساخته شده در ، NVIDIA CUDA-X AI نیماش  یریادگ یسال از توسعه و مهارت    ۱۵از    شی، ب 
NVIDIA® CUDA® به  انیخطوط لوله آموزش علوم پا یاجرا ینرم افزار قدرتمند برا نیبرد. ا یبهره م

 .دهد یکاهش م قهیاست و زمان آموزش را از روز به دق NVIDIA یها GPU طور کامل در

 ستمیبا اکوس گامهم

RAPIDS گامان ما با هم در حال . همشودیم رفتهیپذ لیو تحل هیدر علوم داده و تجز یدر سطح جهان
،  GPU افتهیشتاب  لیو تحل هیبا تجز یبزرگ سنت یداده ها لیو تحل هیتجز ستمیشدن اکوس لی تبد

 هستند. قیعم یریادگ ی یها شرفتیو پ نیماش یریادگ ی


