
คอมพิวติ้งโดยไรขีดจํากัด
ศูนยซูเปอรคอมพวิเตอรซานดิเอโก เสนอคลัสเตอรโปรเซสเซอรเบส 
เจน 2 รปูแบบใหมของ AMD EPYC™ จาก Dell Technologies

ภาพรวมโซลูชัน่

การวิจัยทางวิทยาศาสตร  |  สหรัฐอเมริกา

เปาหมายทางธุรกิจ
ศูนยซูเปอรคอมพวิเตอรซานดิเอโก (SDSC) 
ตองการนําคอมพิวเตอรสมรรถนะสงูทีท่รงประสิทธิภาพ (HPC) 
จํานวนหลายหมืน่เครือ่งใหเขาถงึนักวิชาการ 
และนักวิจยัในอุตสาหกรรมทัว่สหรฐัอเมริกา

• Dell EMC PowerEdge เซอรเวอร
–โปรเซสเซอรAMD EPYC™ 
–ตัวเรง NVIDIA® GPU accelerators

• Mellanox® HDR InfiniBand

5 petaflops
ยูสเซอร 
50,000

• ทาํใหยูสเซอรจาํนวนหลายหม่ืนคนสามารถใชงาน HPC ได
• รองรับการทํางานของเวิรคโหลดท่ีหลากหลายในส่ิงแวดลอม
HPC เพียงหน่ึงเดียว

• เรงการพัฒนาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร
และการคนพบทางดานวิชาการและโดเมนตางๆของอุตสาหกรรม

• เสริมพลังของขอมูลเพ่ือแกไขปญหาสําคัญตางๆท่ีระบุโดย 
มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา

Expanse ซูเปอรคอมพิวเตอร 
จะเขาถึงผูใชงานกวา

Expanse ซูเปอรคอมพิวเตอร ตวัใหม 
วางแพลนใหมีสมรรถนะ
ท่ีทรงพลังถึง

ผลทางธุรกิจ



ยกระดับ HPC 
ใหมีประสิทธภิาพมากขึน้
เทคโนโลยีไมเคยหยุดนิง่ ทีศู่นยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก SDSC, องคกรของเราเดินหนา 
เพือ่คนควาวจิยัวิทยาการทางคอมพิวเตอรทีพ่ัฒนาอยางไมหยุดยั้งเสมอ 
สําหรับในปจจุบันศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก SDSC 
วางแผนที่จะดําเนินการพัฒนาซูเปอรคอมพิวเตอร เจเนอรเรชั่นใหมลาสุด

ระบบใหมนี้มีชื่อเรียกวา Expanse 
ซึ่งระบบนี้จะมีประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้นเปนสองเทาของซูเปอรคอมพิวเตอร Comet 
ซึ่งเปนเครื่องปจจุบันที่ใชงานอยูของศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก SDSC 
การพัฒนานี้จะทําใหระบบนี้เปนระบบที่ทรงพลังที่สุดของทางศูนยตั้งแตเคยมีมา มีการประเมินวา 
Expanse จะมีประสิทธิภาพการทํางานสูงที่สุดถึง หา petaflops  
ทั้งนี้สมรรถภาพของระบบอันทรงพลังถึงหาpetaflops 
นั้นสามารถทําการคํานวณไดครอบคลุมถึง 158 ลานปในเวลาเพียงหนึ่งวินาที 

ศูนยซเูปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก SDSC ยืน่โครงการพัฒนาตอ 
มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา ไดสําเร็จ 
ฉะนัน้ทางศูนยฯจงึรวมมือกับทีมงานคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูงจาก Dell Technologies 
เพือ่พัฒนาและปรบัใชงานระบบใหมอยาง Expanse ซึง่จะมีสมรรถนะทีท่รงพลัง
ดวยจํานวน 728 ซ็อกเก็ตคู เซอรเวอร Dell EMC PowerEdge C6525
พรอมดวย เจเนอเรชัน่ 2 ของ AMD EPYC™ โปรเซสเซอร
ทัง้นีย้งัเชือ่มตอกบั Mellanox® HDR InfiniBand รวมถึง NVIDIA® GPUs  
ระบบนีม้ีคอรการคํานวณมากกวา 93,000 คอร และผูใชงานหลายหมืน่ยูสเซอร 
ซึง่สามารถใชงานไดอยางเต็มทีร่องรับการทํางานของเวิรคโหลดทีห่ลากหลาย
“นีค่ือระบบเจเนอเรชัน่ใหมทีไ่ดรับการพัฒนาตอยอดมาจาก Comet 
สิง่สําคัญคือเราตองดําเนินการพัฒนาตอเนือ่งอยางไมหยุดยัง้เพือ่ขยายการใชงาน
ของการวิจัยใหครอบคลมุมากขึน้ โดยมีการทํางานทีม่ีประสิทธิภาพเหนือระดับ 
และประหยดัพลังงาน” ฌอณ สแตรนด  รองผูอํานวยการของศูนยซูเปอรคอมพิวเตอร 
ซานดิเอโก SDSC กลาว “AMD Rome โปรเซสเซอร PCIe เจน 4 มีความนําสมัย
ทัง้นี ้นวตักรรม Infinity Fabric และสถาปตยกรรมทางคอมพิวเตอร Zen2 
มอบประโยชนและประสิทธภิาพเหนือระดับแกกลุมผูใชงาน
ทัง้นี ้Dell มคีวามรวมมืออยางใกลชิดกับ AMD ในการออกแบบเซอรเวอร  
ซึง่สําคญัมากกับเรา อีกทัง้การสงมอบงานตามเวลาเพือ่ลองทดสอบผลงาน 
และลองใชงานรูปแบบลาสุดกม็ีความสําคญัเชนกัน”

1  สมรรถภาพของ  1  petaflops (PFLOPS) สามารถดําเนินงานไดถึง หนึ่งพันลานลาน (1015) จุดลอยตัว ตอวินาที
ซึ่งเทียบเทากับการคํานวณ 1 วินาทีตอ 1 PFLOPS ระบบนั้นสามารถทําการคํานวณได 31,688,765 ปใน 1 วินาที
ฉะนั้นระบบที่ทํางานดวย  5  PFLOPS จะสามารถคํานวณไดถึง 158,443,825 หนวยตอวินาที
https://kb.iu.edu/d/ape

Expanse ไดรับการออกแบบอยางโดดเดน 
โดยมีคลัสเตอรเซอรเวอรรูปแบบเดียวกันทีส่ามารถสเกลขยายจํานวนไดถึง 13 ตัว 
พรอมกับซีพยีู 56 เครือ่งและ GPUs 4 เครือ่ง ทัง้นีแ้ตละยูนิตสามารถสเกลขยายจํานวนได 
พรอมทัง้มคีอรคอมพิวเตอรกวา 7,000 คอร อยูที ่56 terabytes 
ซึง่ทํางานอยางรวดเร็วดวยสตอเรจ NVMe นอกเหนือจากนี ้Expanse 
ยงัใชงานระบบจัดการไฟลแบบขนาน Lustre parallel ทีม่าพรอมสตอเรจ 12 petabytes 
ทางเน็ตเวิรค HDR 200 

“ผลลพัธทีไ่ดออกมานัน้ทรงพลังและทรงประสิทธภิาพมากๆ 
ทัง้ยังเปนระบบทีใ่ชงานไดงายไมซับซอน 
มีพลังการคํานวณทีน่าประทับใจและสามารถครอบคลุมการใชงานของยูสเซอรจํานวนมากได” 
สแตรนด กลาว “เราคาดการณวา Expanse จะใหบริการแกผูใชงานไดมากกวา 50,000 ยูสเซอร 

ซึง่นําหนาสมรรถภาพการรองรับของ Comet ซึง่ถือวาโดดเดนแลวทีจ่ํานวน 40,000 ยูสเซอร”

สนับสนุน 
‘รูปแบบวิทยาศาสตรทีแ่ตกตางแ
ละหลากหลาย’
ซูเปอรคอมพิวเตอรสวนใหญนัน้จะไดรับการออกแบบใหใชงานเวิรคโหลดใดเวิรคโหลดหนึง่
เปนหลัก แต Expanse นัน้ตางออกไปเพราะควบคุมการใชงานทีห่ลากหลาย 
โดยสามารถครอบคลุมงานวิจัยทางวิทยาศาสตรไดจํานวนหลายหมืน่งาน

มุมมองภาพรวมของ Expanse 
• Expanse คือทรัพยากรซูเปอรคอมพิวเตอรแหงชาติ โดยไดรับการสนับสนุน

จาํนวน $10 ลานดอลลารจาก มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา(NSF)
• Expanse คือทรัพยากรหลักของ Extreme Science and Engineering Discovery

Environment (XSEDE) ภายใตมูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา(NSF)
ซึ่งเปนศูนยรวมของวิทยาการและการบริการทางดิจิตอลที่ลํ้าหนาที่สุดของโลกจํานวนมาก
ไวในที่เดียว

• ระบบนี้จะสามารถใหบริการแกนักวิจัยอุตสาหกรรมและนักวิชาการทั่วสหรัฐอเมริกา
กวา 50,000 คน

• Expanse มีคอรการคํานวณมากกวา 93,000 คอร ฉะนั้นประสิทธิภาพสูงสุดที่ Expanse
จะทํางานไดนั้นจะมากถึงหา petaflops.

https://www.xsede.org/


“คอมมิวนิตี้ของเราขนาดใหญมาก” สแตรนดกลาว 
“แทนที่จะมียูสเซอรเพียงไมกี่คนดําเนินงานขนาดมหึมา เรามียูสเซอรหลายพันคนทํางานขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและ องคกรตางๆหลายรอยแหง 
ดําเนินงานวิจัยที่ครอบคลุมโดเมนทางวิทยาศาสตรที่กวางขวางและหลากหลายในแทบจะทุกแขนง
วิทยาการเลยทีเดียว

ซูเปอรคอมพิวเตอร Comet 
ของศูนยซเูปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโกจะดําเนินการตอไปถึงเดือนมีนาคม 2021 
หลังจากนัน้ Expanse จะรับไมตอเพือ่ดํานินการสนับสนุน 
‘รูปแบบวทิยาศาสตรทีแ่ตกตางและหลากหลาย’ ตอไป ทัง้นี ้Expanse 
จะรองรับเวิรคโหลดจากแทบทุกแขนง ไมวาจะเปน ดาราศาสตรพหุพาหะ 
จโีนมิกสหรือการศึกษาจีโนมของสิง่มีชีวิต สังคมศาสตรไปจนถึงวิทยาศาสตรชีวภาพ, 
วิทยาศาสตรโลก, วสัดุศาสตร, เคมีควอนตัมและฟสิกสดาราศาสตร 

โดยเวิรคโหลดเหลานีร้วมถึง การคํานวณปริมาณงานทรพูุตจํานวนมาก 
การดํานเนินงานตามกําหนดเวลาและเกตเวยทางวิทยาศาสตร ซึง่ Expanse 
สนับสนุนการบูรณาการโดยตรงกับ commercial cloud 
ทําใหยสูเซอรทัง้หลายสามารถเขาถึงทรัพยากรขอมูล คลาวด HPC ผานทาง Expanse 
และระบบคอมโพสิตได ซึง่นีค่ือวิธีการสรางระบบบูรณาการ HPC รวมกบัเครือ่งมือตางๆ 
การวิเคราะหขอมูล และเน็ตเวิรกประสิทธิภาพสูง 
เขาดวยกันเพือ่รงัสรรคทรัพยากรแบบเฉพาะขึน้มา

“สโลแกนของExpanse คือ ‘คอมพิวติง้โดยไรขดีจํากัด’ ” สแตรนดกลาว 
“เรากาวขามผานกรอบจํากัดของศูนยขอมูลและระบบ HPC แบบปกติทีเ่ราเขาใจกัน 
ไมวาจะเปน แรค็, เซอรเวอร, สตอเรจ, เครือขายและอืน่ๆอีกมากมาย 
และแปลงระบบการประมวลผลประสทิธิภาพคอมพิวเตอร HPC 
มาสูระบบนเิวศทางคอมพิวเตอรทีก่วางขวางและมีทรัพยากรอยูมากมาย”

Comet คอืทรัพยากรหลักของ มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา(NSF) 
ภายใตโปรแกรม XSEDE (Extreme Science and Engineering Discovery Environment 
ซึง่มสีวนรวมใน การคนควาผลักดันการปฏวิัติขอมลู 
โดยมีความรวมมืออยางดีระหวางดานวิชาการ อุตสาหกรรม รัฐบาล และคอมมิวนิตีต้างๆ

ซึง่ลวนแลวแตมุงยกระดับสมรรถภาพของระบบใหกาวหนากวาในปจจุบนัไมวาจะในภาคสวน
เอกชนหรือราชการก็ตาม เราจะใชระบบนีจ้นกระทัง่เดือนมีนาคม 2021 
เพือ่ตอบสนองความตองการ 
การใชงานทรัพยากรคอมพวิเตอรทีม่ีระบบประมวลผลเร็วและมีประสทิธิภาพสูง

รางวัลทีไ่ดร ับ
ศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก SDSC พยายามผลักดันกรอบขอจํากัดตางๆ 
ใหประสิทธิภาพของซูเปอรคอมพิวเตอรเปนที่ประจักษ ในวงอุตสาหกรรมและวิชาการ  
ทั้งนี้จะเห็นไดจากผลงานตางๆ เชน  ทางศูนยฯ ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ 
ติดอันดับสามอันดับแรก จาก HPCwire ในป 2019, 
ทั้งยังไดรางวัลจากสื่อสํานักพิมพออนไลนอยาง Readers’ Choice Award 
จากการใชงานซูเปอรคอมพิวเตอร Comet ในการชวยนักวิจัยฟสิกสดาราศาสตร 
ใหเขาถึงการคนพบขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลื่นความโนมถวงหรือระลอกอวกาศที่มองไมเห็น
โดยใชซูเปอรคคอมพิวเตอรจําลองแบบเสมือนจริงสําหรับการวิเคราะหโครงสรางและการรวมตัว
ของดาวนิวตรอน

นอกจากนี ้HPCwire  ยังมอบรางวัลอันทรงเกยีรติ อีกสองรางวัลให SDSC ในป 2019:

• Editors’ Choice: ไดมอบรางวัล Top Energy-Efficient HPC Achievement
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ซานดิเอโก ใชงานซูเปอรคอมพิวเตอร Comet
เพ่ือออกแบบ วัสดุรุปแบบใหมสาํหรับทาํโซลาร เซลลและไฟ LEDs 
ซ่ึงคาดการณวาวัสดุรูปแบบใหมเหลาน้ีจะมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการประยุกตใชงานอยางดี 

• Editors’ Choice: ไดมอบรางวัล Best Use of HPC Application in Life Sciences
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนใชงานซูเปอรคอมพิวเตอร Comet 
และซูเปอรคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนๆเพ่ือวิเคราะหความตางระหวาง การแสดงภาพ 2D และ 3D 
เพ่ือทาํความเขาใจเก่ียวกับการกอตัวและแพรกระจายของวัณโรค แกรนูโลมา

2 ศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก “SDSC ไดรับรางวัลรวมสําหรับความสําเร็จการใชงานซูเปอรคอมพิวเตอร
ป 2019,” พฤศจิกายน 18, 2019.

เกี่ยวกับศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก
• ศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก SDSC คือผูนาํดานวิทยาการทางคอมพิวเตอรขั้นสูง

ซึ่งครอบคลุมทั้งดานการบูรณาการขอมูล สตอเรจ โมเดลการปฎิบัติงาน การทําเหมืองขอมูล
การวิเคราะหเชิงคาดการณ และการพัฒนาซอฟทแวร

• ศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก SDSC มอบทรัพยากร การบริการ
และความชํานาญตอคอมมิวนิตี้นักวิจัยแหงชาติ ซึ่งครอบคลุมทั้งทางวิชาการ
อุตสาหกรรมและรัฐบาล

• ศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก SDSC รองรับการทํางานของโปรแกรมสหสาขาวิชาชีพ
ที่กระจายตัวและครอบคลุมโดเมนที่หลากหลาย ตั้งแต ฟสิกสดาราศาสตร ชีวสารสนเทศศาสตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไปจนถึงสุขภาพไอที

• ศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก SDSC เปนสวนหนึ่งของ Dell Technologies
HPC & AI Center of Excellence (ศูนยความเปนเลิศ HPC & AI)

https://www.nsf.gov/news/special_reports/big_ideas/harnessing.jsp
https://www.dellemc.com/en-us/solutions/high-performance-computing/hpc-ai-centers-of-excellence.htm


แชรบทความนี้
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รางวัลเหลานีแ้สดงใหเห็นถึงความสําเร็จทีส่ัง่สมมาอยางยาวนานของศูนยซูเปอร
คอมพิวเตอรซานดิเอโก SDSC ซึง่ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน 
ทัง้นีย้ังมีรางวลัอืน่ๆทีไ่ดรับอีกมากมาย

• ในป 2018, ศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก
SDSC ไดรับรางวัล HPCwire’s Top HPC-enabled Supercomputing Achievement 
Award โดยความสาํเร็จน้ีไดรับจาก Comet 
ท่ีมีบทบาทในการชวยทีมนักวิทยาศาสตรนานาชาติ 
ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา(NSF) 
ในงานวิจัยเก่ียวกับ สถานีตรวจจับอนุภาคนิวตริโน IceCube Neutrino 
เพ่ือคนหาหลักฐานข้ันตนเก่ียวกับ ตนกําเนิด คอสมิก นิวทริโน พลังงานสูง

• ในป 2017, ซูเปอรคอมพิวเตอร Comet ไดรับรางวัล HPCwire’s Reader’s Choice –
Best Use for AI award รางวัลการใช AI ยอดเย่ียมสาํหรับการพัฒนา 
“ประสาทเทียมไบโอมิเมติกส” เสมือนจริงได 
โดยการจาํลองวงจรสมองท่ีใชควบคุมแขนเทียมเสมือนจริง

• ในป 2016, ศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก SDSC 
ไดรับรางวัลรวมจากการใชงานซูเปอรคอมพิวต้ิง HPC-enabled Supercomputing 
Achievement Awards จากการใช Comet 
ชวยคาํนวณและตรวจสอบทฤษฎีคล่ืนความโนมถวงของไอนสไตน

การทํางานกับ
Dell Technologies
ศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก SDSC มีความสัมพันธทีด่ีกับ Dell 
Technologies เรารวมมือกันเดินหนาเพือ่พัฒนาและปรับใชระบบ 
Expanse ทัง้นี ้ทีม HPC ทีศู่นยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก SDSC 
ทํางานใกลชิดกับทีม Dell Technologies เพือ่ออกแบบและรงัสรรคระบบ 
Comet ซึง่เปนระบบซูเปอรคอมพิวเตอร petascale ทีม่าพรอม 
PowerEdge เซอรเวอร 2,000 ตัว

“ศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก
SDSC และ Dell EMC มีความสัมพันธอันดีกับ Comet 
ซึง่เริม่ตัง้แตระบบของการรวมมือกันออกแบบเลยทีเดียว” สแตรนดกลาว
“สําหรับ Expanse นัน้ เราก็ทํางานกับทีมเดิมซึง่เราเคยรวมงานดวยกันมาแลวสมัย Comet 
พวกเขาคือกลุมนักวิศวกรคอมพิวเตอรชํานาญการ และผูเชีย่วชาญดานแอปพลิเคชัน 
ซึง่เขาใจอยางถองแทดานเวิรคโหลด 
ทัง้ยังมีความเห็นตรงกันดานปรัชญาการออกแบบอีกดวย

สแตรนดเนนยํา้วา ทีม HPC ของ Dell Technologies 
พรอมชวยเหลอืศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรซานดิเอโก
SDSC เสมอเมือ่มีปญหาเกิดขึน้

“เราทํางานดวยความมุงมัน่ไมยอทอ ฉะนัน้เมือ่เผชิญหนากับปญหาเราจงึมองหาคูคา 
ทีพ่รอมจะฝาฟนและพัฒนาหาทางออกแกปญหาไปกับเรา”

นีค่ือ Dell Technologies, สแตรนด กลาว

“พวกเขาพรอมใหบริการเราเสมอ” สแตรนดอธิบาย “เมือ่พวกเขารับปาก 
ทุกอยางก็สําเร็จตามนัน้ หากบอกวาจะมาพวกเขาก็ปรากฎตัวจริงๆ หากคุณตองการชิน้สวน 
ชิน้สวนอุปกรณก็จะถูกสงมา หากคุณเผชิญกับปญหาทางเทคนิคไมวาจะเปน 
จากดานระบบหรือการใชงาน พวกเขากพ็รอมใหความชวยเหลือเสมอ 
จะเห็นไดวาผลติภัณฑเทคโนโลยีเหนือระดับของ Dell มีบทบาทสําคัญอยางมาก 
เมือ่ผนวกเขากบัทีมทีใ่สใจและภูมิใจในการรังสรรคระบบเหลานี้ 
เราก็พรอมรวมมือสานตอความสัมพันธอันดี เพือ่พัฒนาระบบ HPC 
รูปแบบใหมใหเขาถงึคอมมิวนิตีต้างๆใหครอบคลุมมากขึน้”
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