
Meta ra mắt siêu máy tính AI mới 

Khi AI Research SuperCluster được xây dựng hoàn toàn, nó sẽ là siêu 

máy tính AI nhanh nhất thế giới, công ty mẹ của Facebook cho biết. 

Siêu máy tính AI mới của Meta, AI Research SuperCluster, là kết quả 

của gần hai năm làm việc liên quan đến hàng trăm người. 

Meta Platforms Inc.  cho biết hôm thứ Hai rằng nhóm nghiên cứu của họ 

đã xây dựng một siêu máy tính trí tuệ nhân tạo mới mà công ty đang hoàn 

tất, sẽ sớm trở thành siêu máy tính nhanh nhất trên thế giới. 

Siêu máy tính, AI Research SuperCluster, là kết quả của gần hai năm làm 

việc, thường được thực hiện từ xa trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch và 

được hướng dẫn bởi các nhóm cơ sở hạ tầng và AI của công ty mẹ 

Facebook. Công ty cho biết hàng trăm người, bao gồm các nhà nghiên cứu 

từ các đối tác Nvidia Inc., Penguin Computing Inc. và Pure Storage Inc., đã 

tham gia vào dự án. 

Meta, đã công bố tin tức trong một bài đăng trên blog hôm thứ Hai, cho biết 

nhóm nghiên cứu của họ hiện đang sử dụng siêu máy tính để đào tạo các 

mô hình AI về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính cho nghiên 

cứu. Mục đích là để tăng cường khả năng cho các nhóm mô hình một ngày 

với hơn một nghìn tỷ thông số trên các tập dữ liệu lớn như một exabyte, 

tương đương với 36.000 năm video chất lượng cao. 

"Những trải nghiệm mà chúng tôi đang xây dựng cho metaverse đòi hỏi 

sức mạnh tính toán khổng lồ... và RSC sẽ cho phép các mô hình AI mới có 

thể học hỏi từ hàng nghìn tỷ ví dụ, hiểu hàng trăm ngôn ngữ và hơn thế 

nữa", CEO Meta Mark Zuckerberg cho biết trong một tuyên bố được cung 

cấp cho The Wall Street Journal. 

Siêu máy tính AI của Meta chứa 6.080 đơn vị xử lý đồ họa Nvidia, đứng 

thứ năm trong số các siêu máy tính nhanh nhất thế giới, theo Meta. 

Vào giữa mùa hè, khi Siêu đám nghiên cứu AI được xây dựng đầy đủ, nó sẽ 

chứa khoảng 16.000 GPU, trở thành siêu máy tính AI nhanh nhất thế giới, 

Meta cho biết. Công ty từ chối bình luận về vị trí của cơ sở hoặc chi phí. 

https://www.wsj.com/market-data/quotes/FB
https://www.wsj.com/market-data/quotes/NVDA
https://www.wsj.com/market-data/quotes/PSTG


Trí tuệ nhân tạo thường yêu cầu máy tính thực hiện một số lượng lớn các 

phép tính có độ chính xác thấp cùng một lúc. GPU rất phù hợp cho nhiệm 

vụ vì chúng có hàng ngàn lõi xử lý có thể hoạt động đồng thời. 

"Đối với chúng tôi, đó là một cấp độ máy tính lớn hơn có sẵn cho các nhà 

nghiên cứu của chúng tôi để đào tạo một mô hình duy nhất với tính toán 

nhiều hơn bất kỳ ai khác trên thế giới có quyền truy cập", Jerome Pesenti, 

phó chủ tịch AI tại Meta, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. "Chúng tôi tin 

rằng điều này sẽ thực sự mở khóa một AI hiểu thế giới xung quanh bạn 

nhiều, tốt hơn nhiều." 

Các siêu máy tính thông thường được tối ưu hóa cho hoạt động có độ 

chính xác cao, trong khi các siêu máy tính AI hoạt động ở mức độ chính 

xác thấp hơn nhiều, đạt được tốc độ mà không ảnh hưởng đến kết quả 

cuối cùng, Shubho Sengupta, một kỹ sư phần mềm tại Meta, một trong 

những người dẫn đầu về sáng kiến siêu máy tính cho biết. 

Cơ sở hạ tầng máy tính hiệu suất cao, chẳng hạn như siêu máy tính, là 

cần thiết để hiểu được khối lượng dữ liệu mà Facebook cần, Bill Gropp, 

giám đốc Trung tâm ứng dụng siêu máy tính quốc gia tại Đại học Illinois tại 

Urbana-Champaign cho biết. 

"Trong trường hợp của Facebook, tôi nghi ngờ những gì họ đang xem xét 

là kho báu mà họ có dữ liệu mà họ nhận được từ người dùng của họ, và 

đó là một bộ dữ liệu khổng lồ, quá lớn đối với hầu hết các hệ thống trí tuệ 

nhân tạo mà các nhà nghiên cứu thường sử dụng", Tiến sĩ Gropp nói. 

Siêu máy tính của Meta đang được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, ông 

Pesenti nói, với các sản phẩm không có khả năng phát sinh từ nó trong 

nhiều năm. Mục tiêu là để ăn các kho dữ liệu để xây dựng các mô hình AI 

có thể suy nghĩ giống như bộ não con người, với nhiều đầu vào - chẳng 

hạn như nhận dạng giọng nói và hình ảnh - và có thể cung cấp sự hiểu biết 

theo ngữ cảnh về các tình huống. 

"Bạn muốn có một trí tuệ nhân tạo nhận thức rõ hơn rất nhiều về bối cảnh, 

hiểu tất cả sự tinh tế và mức độ chi tiết mà chúng ta không thể sánh được 

ngày nay", ông Pesenti nói. 



Cuối cùng, siêu máy tính sẽ giúp các nhà nghiên cứu của Meta xây dựng 

các mô hình AI có thể hoạt động trên hàng trăm ngôn ngữ, phân tích văn 

bản, hình ảnh và video cùng nhau và phát triển các công cụ thực tế tăng 

cường, công ty cho biết. Công nghệ này cũng sẽ giúp Meta dễ dàng xác 

định nội dung có hại hơn và sẽ nhằm mục đích giúp các nhà nghiên cứu 

Meta phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo có suy nghĩ giống như bộ não 

con người và hỗ trợ những trải nghiệm phong phú, đa chiều trong siêu hình. 

"Trong metaverse, đó là một trăm phần trăm thời gian, một trải nghiệm đa 

giác quan 3D, và bạn cần tạo ra các tác nhân trí tuệ nhân tạo trong môi 

trường có liên quan đến bạn", ông Pesenti nói. 

Siêu máy tính AI thế hệ tiếp theo của Meta  

Chúng tôi giới thiệu AI Research SuperCluster (RSC), mà chúng tôi tin 

rằng là một trong những siêu máy tính AI nhanh nhất thế giới sẽ đẩy nhanh 

quá trình nghiên cứu AI và giúp chúng tôi xây dựng cho siêu máy tính. 

RSC sẽ giúp chúng tôi xây dựng các mô hình AI mới và tốt hơn, hoạt động 

trên hàng trăm ngôn ngữ khác nhau, phát triển các công cụ thực tế tăng 

cường mới và hơn thế nữa. 

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về AI Research SuperCluster (RSC), mà 

chúng tôi tin là một trong những siêu máy tính AI nhanh nhất đang chạy 

hiện nay và sẽ là nhanh nhất thế giới sau khi được hoàn thiện vào giữa 

năm 2022. AI hiện có thể thực hiện các tác vụ như dịch văn bản giữa các 

ngôn ngữ và giúp xác định nội dung có khả năng gây hại, nhưng việc phát 

triển thế hệ AI tiếp theo sẽ yêu cầu các siêu máy tính mạnh mẽ có khả 

năng xử lý gấp 5 lần mỗi giây. 

RSC sẽ giúp các nhà nghiên cứu AI của Meta xây dựng các mô hình AI tốt 

hơn có thể học hỏi từ hàng nghìn tỷ ví dụ; làm việc trên hàng trăm ngôn 

ngữ khác nhau; phân tích liền mạch văn bản, hình ảnh và video với nhau; 

phát triển các công cụ thực tế tăng cường mới và hơn thế nữa. Cuối cùng, 

công việc được thực hiện với RSC sẽ mở đường cho việc xây dựng các 

công nghệ cho nền tảng điện toán lớn tiếp theo - metaverse, nơi các ứng 

dụng và sản phẩm do AI điều khiển sẽ đóng một vai trò quan trọng. 

Tại sao chúng ta cần AI ở quy mô này 



Kể từ năm 2013, chúng tôi đã đạt được những bước tiến đáng kể trong AI, 

bao gồm học tập tự giám sát, nơi các thuật toán có thể học hỏi từ vô số 

các ví dụ và máy biến áp không được gắn nhãn, cho phép các mô hình AI 

suy luận hiệu quả hơn bằng cách tập trung vào một số khu vực nhất định 

trong đầu vào của chúng. Để nhận ra đầy đủ lợi ích của AI tiên tiến, các 

lĩnh vực khác nhau, cho dù là thị giác, giọng nói, ngôn ngữ, sẽ đòi hỏi phải 

đào tạo các mô hình ngày càng lớn và phức tạp, đặc biệt là đối với các 

trường hợp sử dụng quan trọng như xác định nội dung có hại . Vào đầu 

năm 2020, chúng tôi quyết định cách tốt nhất để đẩy nhanh tiến độ là thiết 

kế một cơ sở hạ tầng điện toán mới - RSC. 

Sử dụng RSC để xây dựng cho Metaverse 

Với RSC, chúng tôi có thể huấn luyện nhanh hơn các mô hình sử dụng tín 

hiệu đa phương thức để xác định xem một hành động, âm thanh hoặc hình 

ảnh là có hại hay lành tính. Nghiên cứu này sẽ không chỉ giúp mọi người 

an toàn trên các dịch vụ của chúng tôi ngày hôm nay mà còn trong tương 

lai, khi chúng tôi xây dựng cho metaverse. Khi RSC chuyển sang giai đoạn 

tiếp theo, chúng tôi dự định nó sẽ phát triển lớn hơn và mạnh hơn, khi 

chúng tôi bắt đầu đặt nền móng cho metaverse. 

Siêu máy tính AI có thể giúp con người như thế nào 

Có một thị trường khổng lồ cho các siêu máy tính AI và RSC đang 

xây dựng một thị trường để phục vụ nhu cầu nghiên cứu và phát triển 

của mình. Hệ thống tiền thân dựa trên V100 của nó có thể sẽ cung 

cấp khoảng 135 petaflop Linpack, xếp thứ ba trong Top500. Điều này 

sẽ vượt trên các đối thủ cạnh tranh như Perlmutter và Selene, những 

công ty có hệ thống tính toán phụ. Facebook và Meta gần đây cũng 

đã đệ trình các hệ thống 3.3-Linpack petaflops lên Top500, nhưng 

các hệ thống này không dựa trên V100.  iêu máy tính AI là những cỗ 

máy lớn với sức mạnh vĩ đại. Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng 

chúng để giải quyết các vấn đề phức tạp trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau. Tốc độ và sức mạnh của những siêu máy tính này khiến chúng 

trở nên lý tưởng cho các phân tích dữ liệu phức tạp. Nhưng câu hỏi 

được đặt ra là: Làm thế nào mà siêu máy tính AI có thể giúp con 

người? Câu trả lời cho câu hỏi này nằm ở sự phức tạp của các vấn 



đề mà họ đang được yêu cầu giải quyết. Và, câu trả lời nằm ở việc 

sử dụng AI. 

 

Meta, trước đây được gọi là Facebook, đã sử dụng siêu máy tính. Công ty 

muốn sử dụng siêu máy tính này để phát triển các mô hình AI quy mô lớn, 

được sử dụng để phát hiện nội dung có hại và sắp xếp các ưu tiên đang 

diễn ra. Trong tương lai, Meta muốn đào tạo các mô hình với hàng nghìn tỷ 

thông số và sẽ sử dụng Research SuperCluster (RSC) để đào tạo các mô 

hình AI và các công nghệ mới khác. Điều này sẽ giúp các nhà nghiên cứu 

tạo ra các mô hình AI cho metaverse, một thế giới ảo mà người dùng có 

thể khám phá và tương tác. 

Để các siêu máy tính AI hoạt động hiệu quả, chúng phải có khả năng xử lý 

lượng lớn dữ liệu. Điều đó có nghĩa là họ cần sức mạnh máy tính khổng lồ 

để thực hiện nhiệm vụ của mình. RSC sẽ có thể xử lý việc này. Siêu máy 

tính của công ty sẽ chạy hàng triệu hoạt động trên các mạng quy mô lớn, 

bao gồm cả mạng nơ-ron và giúp các nhà phát triển xây dựng các công 

nghệ AI mới. Ngoài việc giúp Meta phát triển các mô hình AI, RSC cũng sẽ 

có thể hỗ trợ việc tạo ra các metaverse. 

Siêu máy tính AI của Meta là một nguyên mẫu, nhưng nó đã được chạy tại 

một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất trên thế giới. Nó sẽ có thể chạy 

các thuật toán AI thế hệ tiếp theo, kết hợp với khoảng 16.000 GPU. Như 

với tất cả các siêu máy tính trí tuệ nhân tạo khác, nó sẽ có thể xử lý các 

tập dữ liệu khổng lồ và hàng nghìn tỷ thông số. Ngoài tốc độ nhanh, siêu 

máy tính AI của Meta còn có hiệu quả cao trong việc phân tích hình ảnh và 

video. Nó cũng sẽ có thể phát hiện nội dung có hại và phát triển các công 

cụ thực tế tăng cường. 



Các siêu máy tính AI của Hitachi sẽ có thể thực hiện phân tích tín hiệu đa 

phương thức và thậm chí sẽ nhanh hơn khi giai đoạn tiếp theo của giai 

đoạn xây dựng hoàn thành. IBM luôn có khả năng chế tạo những siêu máy 

tính AI có hiệu suất tuyệt vời. Hơn nữa, RSC là sự hợp tác giữa IBM và 

Meta. Nó được xây dựng trên sáu phần mười hệ thống DGX A100 của 

NVIDIA, với 6.080 GPU. 

Ngoài việc sử dụng thế hệ chip mới nhất, Meta đang xây dựng một siêu 

máy tính AI hiệu suất cao. Công ty mua hàng trăm triệu chip hàng năm và 

luôn có những siêu máy tính AI tuyệt vời. Mặc dù thực tế là các đối thủ 

cạnh tranh của RSC đã mạnh hơn rất nhiều, chiếc máy mới của Meta sẽ là 

siêu máy tính AI có hiệu suất cao nhất trên thị trường hiện tại. Mô hình mới 

nhất của công ty là "Pivot" của các giải pháp IBM Power. 

Siêu máy tính HPC-Ai là một cỗ máy rất phức tạp, có thể xử lý số lượng 

lớn dữ liệu mỗi giây. Các kiến trúc chuyên biệt của nó cho phép nó xử lý 

hàng trăm gigabyte dữ liệu mỗi giây. Đây là một kỳ tích đáng kinh ngạc đối 

với bất kỳ siêu máy tính AI nào. Ngoài nghiên cứu về AI, siêu máy tính còn 

có ý nghĩa quan trọng đối với việc lưu trữ hiệu suất cao và không gian sàn. 

Để tối đa hóa tiềm năng của AI, các giải pháp IBM Power trên các siêu 

máy tính AI của hãng đều có hiệu quả và hiệu suất cao. 

Siêu máy tính Roadrunner của IBM là siêu máy tính đầu tiên phá vỡ rào 

cản một petaflop. Điều này có nghĩa là nó có thể xử lý hàng trăm nghìn tỷ 

dữ liệu mỗi giây. Siêu máy tính Meta sử dụng một chiến lược tương tự, với 

mục đích xây dựng các mô hình AI có thể suy nghĩ như não người. Với 

tổng số 16.000 GPU, sản phẩm của Meta dự kiến sẽ còn mạnh hơn nữa. 

GPU A100 hàng đầu của Nvidia trong phiên bản mới nhất là một ví dụ 

tuyệt vời về siêu máy tính AI. 

Thị trường siêu máy tính AI đã bùng nổ trong vài năm. Vào tháng 5 năm 

2013, IBM Roadrunner trở thành máy tính đầu tiên vượt qua rào cản 

Petaflop. Siêu máy tính IBM Roadrunner có thể xử lý một phần tư triệu 

thao tác mỗi giây. Đối tác hiện tại của nó, Fugaku, đo được bốn trăm 

petaflop mỗi giây. Siêu máy tính Meta có thể được chế tạo theo từng giai 

đoạn và sẽ hoạt động vào giữa năm 2019. Cuối cùng nó sẽ đạt đến mốc 

hai nghìn tỷ paraflop. 


