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ความทาทาย
สงเสริมการทํางานรวมกันอยางเหนือระดับ
ของกลุมคอมพิวเตอร (HPC)
ทั้งดานสมรรถภาพ ดานความจุและประสิทธิภาพ 
ในสภาพสิ่งแวดลอมที่มีขอมูลหนาแนนสามารถนาํเสนอ
โครงสรางพื้นฐานทางคอมพิวเตอรที่แข็งแกรง 
สามารถใชงานไดหลากหลายดานเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตรที่อัดแนนไปดวยขอมูลอยางเต็มเปยม  

วิธีการแกปญหา
ใช AMD EPYC™ โปรเซสเซอร เบส และเซอรเวอร HPE 
ProLiant DL385 เจน10
ซึ่งรองรับ HPE Silicon Root of Trust 
ซึ่งเนนเรื่องความปลอดภัย
รวมถึงการรองรับคอรถึง 32 คอร
และความจุเมมโมรี่ที่  2TB ตอโปรเซสเซอร

ผลลัพธ
ประสบผลสําเร็จไดผลลัพธที่ยอดเยี่ยม 
ผลงานมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ 
อีกทั้งยังลดเวลาดาํเนินการรับสงขอมูลทําใหการประมวล
ผลเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการด I/O card และคาสวิตชอีกดวย

ภาพรวมเทคโนโลยีของ AMD
AMD EPYC™ 7000 ซีรีส เบส  2 ซ็อกเก็ต 
เซอรเวอรโซลูชั่น ซึ่งมีจาํนวนคอรมากถึง 64 คอร
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สถานวิจัยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยนอเตอรดาม เลือกใชงาน AMD EPYC™ 
โปรเซสเซอร อันทรงพลังดวยเซอรเวอร HPE ProLiant DL385 เจน10 
เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันอยางเหนือระดับของกลุมคอมพิวเตอร HPC 
โดยใชเวลาตอบสนองประมวลผลรับสงขอมูลลดลง

ซีพีย ูHPC EPYC™ 
มหาวทิยาลยันอเตอรดาม 
มีประสทิธภิาพสงู
และใชเวลารบัสงขอมลูตํา่

มหาวิทยาลัยนอเตอรดามคือมหาวิทยาลัยเอกชนสําหรับการวิจัย
และการสอนซึ่งไดรับแรงบันดาลใจมาจากการทําตามคําสอนทาง
คริสตศาสนา นิกาย โรมันคาทอลิก
มหาวิทยาลัยตั้งอยูที่ เมืองเซาทเบนด รัฐอินเดียนา 
งานวิจัยของที่นี่ชวยผลักดันการทําความเขาใจมนุษยผานการวิจัย 
การใหทุนการศึกษา การศึกษาเรียนรู และความคิดสรางสรรค 
ในการพยายามตอยอดความรูซึ่งเปนกลไกสําคัญในการทาํความดี
เพื่อโลกใบนี้ 
สถานวิจัยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยสนับสนุนโครงสรางวิจัย
ที่แตกตางกันหลากหลายแขนงในหัวขอหลักตางๆ เชน
ดานมะเร็ง, ดานการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม, 
ดานสุขภาพองครวม และอีกมากมาย 
ซึ่งมีการนําไปใชงานอยางกวางขวาง

สถานวิจัยคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยนอเตอรดาม (CRC) 
รองรับการทํางานของบัญชีผูใชที่แอคทีฟกวา 2000 บัญชี 
โดยสามารถใชงานซอฟตแวรแอปพลิเคชั่นที่แตกตางกันไดถึง
200 แบบ เพื่อการทาํงานของนักวิจัยที่ทรงประสิทธิภาพ 
บุคลากรของสถานวิจัยคอมพิวเตอร 
ซึ่งคือวิศวกรและเดเวล็อปเปอรจํานวน 50 คน 
มีหนาที่ดูแลควบคุมคอมพิวเตอรโหนด มากกวา 30,000 โหนด 
และมีปริมาณขอมูลกวา 3 ถึง 4 เพตะไบต ในจํานวนกวา 20 
โครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร

แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรหลักที่สถานวิจัยคอมพิวเตอรเนนยํ้าใน
สภาพแวดลอม HPC นั้นคือ WRF, Fluent, OpenFOAM, ANSYS 
และ MATLAB
ทั้งนี้โซลูชั่นซึ่งจําเปนอยางมากตอการทํางานของสถานวิจัยคอม
พิวเตอรคือการรองรับการคาํนวณที่มีประสิทธิภาพสูง (HPC) 
ซึ่งสามารถวางใจไดวาจะไดรับจาก HPE และ AMD 

สงมอบประสิทธิภาพการทํางาน 
ขั้นสูงตามความตองการ
สถานวิจัยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยนอเตอรดาม 
ตองการแพลตฟอรมที่สามารถรองรับซอฟทแวรที่หลากหลายรวม
ถึงมีความจุเมมโมรี่สูง 
สําหรับการคํานวณพลวัตของไหลและการสรางแบบจําลองสภาพ 
อากาศไดอยางลื่นไหลไมติดขัด สภาพ HPC
ที่ตองการคือปริมาณ 500 คอรตอหนึ่งงาน 
และมีสมรรถภาพที่จะขยายสเกลของเมมโมรี่ใหมากขึ้นได
เปน 2GB ถึง 3GB ตอคอร

คอรตางๆตองการการเชื่อมตอโดยตรงดวยความรวดเร็ว 
ไปสูเมมโมรี่ ฉะนั้นแลว HPE ProLiant DL385 เจน10 
อันทรงพลังดวยโปรเซสเซอร AMD EPYC™ ซึ่งมาพรอม 
แบนดวิชทสูง และแรมความเร็วสูงเชนเดียวกัน 
จึงเปนตัวเลือกที่เหมาะสมมาก

“ระบบ AMD และ HPE ชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน จึงนําไปสูการวิเคราะหงานวิจัย 
ปริมาณมากขึ้นได”
พอล เบรนเนอร  รองผูอํานวยการสถานวิจัยคอมพิวเตอร 
ของมหาวิทยาลัยนอเตอรดามกลาว
และอธิบายเพิ่มเติมวา 
“สวนใหญแลวเราทํางานกับแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมตอ 
กับหนวยความจํา โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับพลศาสตร 
ของไหล ดังนั้นระบบนี้ จึงชวยรังสรรคสถาปตยกรรม 
คอมพิวเตอรที่ใชงานไดงาย ทําใหเมื่อทํางานวิจัยสามารถ 
ใชเมมโมรี่เพิ่มขึ้น การคาํนวณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และสามารถทํางานอยางทรงพลังและราบรื่นระหวางคอร 
และเมมโมรี่ไดอีกดวย”

“ระบบนี้ชวยใหเรามีสมรรถนะที่เพิ่มสูงขึ้นอยางที่ไมเคยมีมากอน  
ดวยประสิทธิภาพการทาํงานระดับเยี่ยมยอด 
ซึ่งมาพรอมกับคอรและแบนดวิทสูง และแรมความเร็วสูง” 
เบรนเนอร กลาว

“ประสิทธิภาพการทาํงานนั้นสําคัญอยางมาก
และโซลูชั่น HPE / AMD 
สามารถสงมอบประสิทธิภาพการทาํงานระดับสูง
ไดในราคายอมเยาว ตามที่ มหาวิทยาลัยนอเตอรดามตองการ” 
เบรนเนอรกลาวและเสริมวา 
“การมีคอรเพิ่มเติมสาํหรับการใชงานในแตละกลอง 
ทําใหสามารถลดทั้งคาใชจาย และลดเวลาในการตอบสนอง 
ของการรับสงขอมูลลงได เพราะกอนหนานี้ผมตองสลับไปมา 
ระหวาง InfiniBand สวิตช 
สถานการณตอนนี้จึงนาพึงพอใจมาก”

“ชิพเซ็ทชุดนี้ของ AMD EPYC 
แตกตางจากผลิตภัณฑตางๆที่เราเคยเห็นมาทั้งหมด 
เพราะมีการยกระดับและพัฒนาสถาปตยกรรม 
คอมพิวเตอรอยางชัดเจนในแทบจะทุกรายละเอียด”
ศาสตราจารยพอล เบรนเนอร  
รองผูอํานวยการสถานวิจัยคอมพิวเตอร 
ของมหาวิทยาลัยนอเตอรดาม กลาว
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ความรวมมือท่ีมาพรอมกับความรวมใจ 
สถานวิจัยคอมพวิเตอร มหาวิทยาลัยนอเตอรดาม รวมมือกับทัง้ AMD และ HPE 
เพือ่คนควาหาโซลูชัน่ โดยมีทัง้การสนทนาทีน่ัดเปนประจํา 
หรือการมาลงพืน้ทีเ่พือ่สรางความสัมพันธกับวิศวกรและบุคลากรอืน่ๆอีกดวย 

“การมีปฎิสัมพนัธทีด่ีชวยใหการสนทนาเกิดประโยชนขึน้มาก” เบรนเนอรกลาว 

“กระบวนการตางๆงายขึน้มาก 
อีกทัง้ยังกอใหเกิดการสนทนาแบบเปดซึง่นําไปสูการซักถามและออกความคิดเห็นกันมากขึน้”

เบรนเนอรชี้ใหเห็นวาทีมงานทาํความเขาใจเกี่ยวกับความตองการของสถานวิจัยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยนอเตอรดาม อยางดี “มีการรวมมือกันอยางดีระหวาง HPE และ AMD 
ซึ่งสามารถตอบโจทยที่เราตองการในการใชงานได เรารูสึกวาทางทีมงานมีความรูความเขาใจ 
ในแอปพลิเคชั่นเซ็ทอยางถองแท...ความรูนี้มีประโยชนอยางมาก เชน 
พวกเขาเขาใจวาการใชงานพลศาสตรของไหลแตกตางจากการใชงานการสรางแบบจําลอง 
โมเลกุลอยางไร รวมถึงเขาใจวาระบบวาตองมีรูปแบบสถาปตยกรรมอยางไรที่จะสงผลใหได 
ประสิทธิภาพสูงสุด”

ทีมงานมีสวนรวมในการออกแบบกลุมคลัสเตอร และตัดสินใจวาชิปเซ็ทใดของ AMD 
จะเหมาะสมที่สุดสําหรับเวิรคโหลดนี้ อีกทั้งยังใสใจดานการเชื่อมตอกันอยางลงตัว       
ทั้งเมมโมรี่  และเซอรเวอรฟอรมแฟคเตอร
“มันนาตื่นเตนมากที่ไดเห็นสถาปตยกรรมทางคอมพิวเตอรแบบใหม” เบรนเนอรกลาว
“ชิปเซ็ตชุดนี้ [โปรเซสเซอร AMD EPYC™] แตกตางจากผลิตภัณฑตางๆ ที่เราเคยเห็นมาทั้งหมด 
เพราะมีการยกระดับ และพัฒนาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรอยางชัดเจน 
ในแทบจะทุกรายละเอียด”

การแกปญหาที่ซับซอนดวยความรวดเร็วมากขึ้น
เห็นไดชัดวาโปรเซสเซอร AMD EPYC™ คือ ซิสเต็ม-ออน-ชิป (SoC) 
ที่ไดรับการออกแบบใหมตั้งแตตนจรดปลาย เพื่อใหเกิดนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับความตองการในการทาํงานของศูนยขอมูลทั้งในปจจุบันและในอนาคตได 
โดยโปรเซสเซอรชุด AMD EPYC™ มีความยืดหยุนสูง 
สามารถเลือกความตองการในการใชงานไดตั้งแต 8 ถึง 32 คอร, จํานวน 64 เธรด,  
และเมมโมรี่ 8 ชองทาง โดยมีความจุเมมโมรี่มากถึง 2TB ตอซ็อกเก็ต

โปรเซสเซอรเบส AMD EPYC™ และเซอรเวอร HPE ProLiant DL385 เจน 10 
ชวยเพิ่มสมรรถนะใหสถานวิจัยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยนอเตอรดาม 
ดวยความจุเมมโมรี่และแบนดวิท ที่เพิ่มมากขึ้น 
ทั้งประสิทธิภาพของคอรโปรเซสเซอรและราคาที่คุมคา 
ยังชวยใหเวิรคโหลดที่ใชงานพื้นที่เมมโมรี่จํานวนมากสามารถดําเนินการไดอยาง 
ทรงประสิทธิภาพอีกดวย นอกเหนือจากนี้ยังชวยใหนักวิจัยสามารถเก็บและวิเคราะหเซ็ทขอมูล 
ที่ใหญขึ้นไดดวยความรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งสงผลใหนักวิจัยสามารถแกปมปญหาที่ซับซอน 
ดวยความรวดเร็วที่มากขึ้นอยางเห็นไดชัด

ณ ปจจุบัน สถานวิจัยคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยนอเตอรดามไดรับประสบการณตรง 
จากการทํางานที่มีประสิทธิภาพทรงพลัง และไดผลลัพธที่รวดเร็วขึ้นภายใตการใชงานทาง 
วิทยาศาสตร
“เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทํางานตอราคาที่ตองจายแลว 
เรารูสึกวาการตัดสินใจนี้คุมคามากๆ เราจึงเลือก HPE และ AMD”
เบรนเนอรกลาว
“เราเห็นผลลัพธการทาํงานที่เดนชัดมาก ภายในระยะเวลาเพียงเดือนกวาๆ 
ของการใชผลิตภัณฑใหมนี้ เราเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ยอดเยี่ยม เพราะเราสามารถนําเสนอผลลัพธ 
ทางวิทยาศาสตรสําหรับโมเดลตางๆ มากมายดวยความรวดเร็วมากขึ้น ”
ซึ่งทางสถานวิจัยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยนอเตอรดาม วางแผนที่จะเพิ่ม และปรับการใชงาน 
แอปพลิเคชั่นตามที่ตองการใชงาน อันที่จริงแลวโซลูชั่นที่ดําเนินอยูนี้ประสบความสําเร็จ 
เปนอยางมาก ซึ่งทําใหเหลาคณาจารยใหความสนใจมากกวาเพียงแคการใชงานดานการวิจัย 
เบื้องตนเทานั้น  
“ทางคณาจารยพรอมที่จะใชเงินสนับสนุนโครงการที่ไดมาอยางอยางลาํบากนั้นมาลงทุน 
เพื่อเพิ่มคลัสเตอรใหมากขึ้น” เบรนเนอรเสริมวา 
“พวกเขาตื่นตาตื่นใจไปกับประสิทธิภาพของระบบนี้อยางมาก”

เกี่ยวกับสถานวิจัยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยนอเตอรดาม
สถานวิจัยคอมพิวเตอร ณ มหาวิทยาลัยนอเตอรดามคือศูนยวิจัยซึ่งมีความกาวหนา 
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการวิจัยในสหสาขาวิชาชีพ โดยสนับสนุนใหมีการรวมมือกัน 
เพื่อการคนควาวิจัยที่นําไปสูการคนพบรูปแบบใหม ไมวาจะเปนดานวิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร และสังคมวิทยา 
โดยดําเนินการดวยการคํานวณทางคอมพิวเตอรชั้นสูง การวิเคราะหขอมูล 
และการใชเครื่องมือวิจัยทางดิจิตอลตางๆ 
ทั้งนี้ทางสถานวิจัยไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางไซเบอรใหกับมหาวิทยาลัย 
การสนับสนุนการวิจัยและการศึกษาแบบสหวิทยาการ 
รวมถึงการดําเนินงานวิจัยดานการคํานวณทางคอมพิวเตอร

เกี่ยวกับ AMD
เปนเวลากวา 45 ปแลวที่ AMD เปนผูนําดานนวัตกรรม คอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยม 
การทํากราฟฟก และเทคโนโลยีวิชวลไลเซชั่น (visualization technologies) 
ซึ่งเปนรากฐานของการสรางเกมส แพลตฟอรมเสมือนจริง และศูนยขอมูล AMD 
นั้นเปนสวนหนึ่งของผูบริโภคหลายรอยลานคน บริษัทชั้นนําในฟอรจูน 500 
และสถาบันวิจัยแนวหนาทั่วโลก ตางก็ใชเทคโนโลยีของ AMD เพื่อพัฒนาดานชีวิตสวนตัว 
การทํางาน และความบันเทิง พนักงานทั่วโลกของAMD 
มุงมั่นที่จะรังสรรคผลิตภัณฑที่นาตื่นตาตื่นใจใหลูกคาทุกทานอยูเสมอ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AMD 
ที่สรางสรรคปจจุบันใหมีคุณคาและสรางแรงบันดาลใจสําหรับอนาคต       
สามารถติดตามไดที่ amd.com/epyc

“ฉะนั้นผมสามารถใชงานคอรจํานวน 480 คอร, ซึ่งอันที่จริงเปาหมายคือ 500 คอร 
ในจํานวน 10 ระบบ...นี่เปนปรากฎการณที่นาตื่นเตนมากๆ”

ศาสตราจารย พอล เบรนเนอร

“เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทํางานตอราคาที่ตองจายแลว 
เรารูสึกวาการตัดสินใจนี้คุมคามากๆ เราจึงเลือก HPE และ AMD."

ศาสตราจารย พอล เบรนเนอร

ตองการขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Commercial ของ AMD สําหรับธุรกิจของคุณ?

ติดตอผูเชี่ยวชาญ

http://www.amd.com/epyc
https://www.amdthailand.com/business-solution/contactsale/
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