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A inteligência artificial se tornou a melhor abordagem para solucionar desafios difíceis de 

negócios. Seja aprimorando o atendimento ao cliente, otimizando as cadeias de 

suprimentos, extraindo inteligência de negócios ou criando produtos e serviços de ponta 

em quase todos os setores, a AI oferece às empresas o mecanismo para inovar. Como 

pioneiros na infraestrutura de AI, os sistemas NVIDIA DGX™ oferecem a plataforma de AI 

mais potente e completa para concretizar essas ideias essenciais.

O NVIDIA DGX H100 impulsiona a inovação e a otimização dos negócios. A mais recente 

iteração dos lendários sistemas DGX da NVIDIA e a base do NVIDIA DGX SuperPOD™, o DGX 

H100 é uma potência na área de AI que apresenta a revolucionária GPU NVIDIA H100 Tensor 

Core. O sistema foi projetado para maximizar o rendimento de AI, fornecendo às empresas 

uma plataforma altamente refinada, sistematizada e dimensionável para ajudá-las a 

alcançar avanços no processamento de linguagem natural, nos sistemas de 

recomendação, na análise de dados e muito mais. Disponível on-premises e por meio de 

uma ampla variedade de opções de acesso e implantação, o DGX H100 oferece o 

desempenho necessário para que as empresas solucionem os maiores desafios com AI.

A Base do Seu Centro de Excelência de AI

A AI fez a ponte entre a ciência e os negócios. Não mais no campo de experimentação, a AI 

é usada dia após dia por empresas grandes e pequenas para alimentar a inovação e 

otimizar os negócios. Como a quarta geração da primeira infraestrutura de AI do mundo 

especialmente projetada, o DGX H100 foi criado para ser a peça central de um centro de 

excelência de AI corporativa. É uma plataforma de hardware e software totalmente 

otimizada que inclui suporte total para a nova linha de soluções de software de AI da 

NVIDIA, um amplo ecossistema de suporte de terceiros e acesso a conselhos 

especializados dos serviços profissionais da NVIDIA. O DGX H100 oferece confiabilidade 

comprovada, com sistemas DGX sendo usados por milhares de clientes em todo o mundo 

que abrangem quase todos os setores. 

Superar as Barreiras da AI em Escala

Como o primeiro sistema do mundo com a GPU NVIDIA H100 Tensor Core, o NVIDIA DGX 

H100 rompe os limites da escala e desempenho de AI. Ela oferece 6 vezes mais 

desempenho, uma rede 2 vezes mais rápida com placas de rede inteligentes NVIDIA 

ConnectX®-7 (SmartNICs - Smart Network Interface Cards) e unidades de processamento 

de dados (DPUs - Data Processing Units) NVIDIA BlueField-3®-3 e escalabilidade de alta 

velocidade para o NVIDIA DGX SuperPOD. A arquitetura de última geração é potencializada 

para os maiores e mais complexos trabalhos de AI, como processamento de linguagem 

natural e modelos de recomendação de deep learning. 

ESPECIFICAÇÕES

GPU 8 GPUs NVIDIA H100 Tensor Core

Memória de GPU Total de 640GB

Desempenho 32 petaFLOPS de FP8

NVIDIA® 
NVSwitch™

4X

Uso de energia 
do sistema

~10,2 kW Max

CPU X86 Dual

Memória do 
Sistema

2TB

Redes 4 portas OSFP que atendem a 8 portas 
individuais NVIDIA ConnectX-7

InfiniBand/Ethernet de 400Gb/s

2 DPUs NVIDIA BlueField-3 VPI de duas 
portas

1 InfiniBand/Ethernet de 400Gb/s
1 InfiniBand/Ethernet de 200Gb/s

Rede de 
gerenciamento

NIC integrado de 10Gb/s com RJ45

NIC opcional de Ethernet de 50Gb/s

Controlador de gerenciamento da placa 
base do host (BMC) com RJ45

2 DPUs NVIDIA BlueField-3 BMC (com 
RJ45 cada)

Armazenamento Sistema operacional: 2 NVME M.2 de 
1,9TB

Armazenamento interno: 8 NVME U.2 de 
3,84TB

Software de 
sistema

Os sistemas DGX H100 vêm pré-
instalados com o DGX OS, que é baseado 
no Ubuntu Linux e inclui o pacote de 
softwares DGX (todos os pacotes e drivers 
necessários otimizados para DGX).

Opcionalmente, os clientes podem 
instalar o Ubuntu Linux ou o Red Hat 
Enterprise Linux e o pacote de softwares 
DGX necessário separadamente.

Faixa de 
temperatura 
operacional

5 a 30°C (41 a 86°F)
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Informações Sobre Pedidos

O NVIDIA DGX H100 será lançado no final de 2022. Entre em contato com seu 
representante comercial da NVIDIA para mais detalhes. 

Infraestrutura Líder no Seu Ritmo

A AI para os negócios é mais do que desempenho e recursos. Trata-se também de encaixar 

perfeitamente no ambiente e nas práticas de IT de uma empresa. O DGX H100 pode ser 

instalado on-premises para gerenciamento direto, instalado em data centers NVIDIA DGX-

Ready, alugado no NVIDIA DGX Foundry e acessado por provedores de serviços gerenciados 

certificados pela NVIDIA. Além disso, com o programa DGX-Ready Lifecycle Management, as 

empresas recebem um modelo financeiro previsível para manter sua implantação na liderança. 

Isso torna o DGX H100 tão fácil de usar e adquirir quanto a infraestrutura de IT tradicional, sem 

nenhuma carga adicional para a atribulada equipe de IT, o que permite que as empresas 

aproveitem a AI para seus negócios hoje, em vez de esperar pelo amanhã.

Para saber mais sobre o NVIDIA DGX H100, acesse www.nvidia.com/pt-br/data-center/dgx-h100/ 

© 2022 NVIDIA Corporation e afiliadas. Todos os direitos reservados. NVIDIA, o logotipo da NVIDIA, BlueField, ConnectX, DGX, DGX SuperPOD e NVSwitch 
são marcas comerciais e/ou marcas registradas da NVIDIA Corporation e das suas afiliadas nos EUA e em outros países. Todas as outras marcas 
comerciais e direitos autorais são propriedade de seus respectivos donos. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 22 DE MARÇO

Saiba mais


