
PARTNER 

อุตสาหกรรม
Animation และ VFX 
สําหรับสื่อและวงการบันเทิง 

ความทาทาย
ลดเวลา render สําหรับ 
ฉากกราฟกที่ซับซอน

วิธีการแกปญหา
การใช  Dual AMD EPYCTM 7742 
CPU เปน platform render

ผลลัพธ
สามารถสราง animation 
เสมือนจริงที่มีความละเอียดมากขึ้น 
และ render ไดรวดเร็วขึ้น

ภาพรวม
AMD EPYCTM 7742 Processor ท่ีมี 64 core 

คูคา
Supermicro 

Blur Studio  
ปฎิวัติการ  render
ดวย AMD EPYC™ CPUs 
การ Render เร็วขึ้น ทําใหสราง 
animation เสมือนจริงไดมากขึ้น ดวย 
AMD EPYC PROCESSOR 

AMD + Blur Studio Case Study 

การสราง visual effect ที่นาตื่นตะลึงจะตอง 
ใชขุมพลังของคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพมาก 
ดังนั้นการมี processor core ที่แรง มากขึ้น 
ก็จะทําให render ไดดีขึ้น  เมื่อ Blur Studio และ 
ทิม มิลเลอร ผูกํากับภาพยนตรเรื่อง 
Terminator : Dark Fate สรางสรรค
ฉากที่ซับซอนและสําคัญในการผลิต 
บริษัทจึงตองการคอมพิวเตอรที่ทรงพลังกวา
สิ่งที่มีอยูเดิมเพื่อตอบสนองคุณภาพ
และระยะเวลาที่ศิลปนตองการ

พวกเขาจึงหันมาใช AMD 
EPYC processor 
ที่มีขุมพลังซึ่งสรางสรรคภาพ
เสมือนจริงที่มีมาตรฐานสูงขึ้
นไปไดอีกระดับ

“มีฉากระเบิดลูกยักษที่เราจะตอง
สรางภาพโดยใช Houdini 17” 
ชอรน วอลลบริจหัวหนาฝาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ Blur 
Studio อธิบาย 
เปนฉากใหญที่เรียกกันวา 
“แมลงปอ”

“มันเปนฉากในหนังท่ีจะเลาเหตุการณลวงหนา
ในอนาคต โดยจะอธิบายภูมิหลังของ 
ตัวละครหลักคนหน่ึง ทิม มิลเลอร 
ดูบทและไดเลือกฉากน้ีให Blur ชวยผลิต”
แตฉากที่ซับซอนแบบนี้จําเปนตองใช 
คอมพิวเตอรที่มีขุมพลังสูงมาก 
เพื่อสรางสรรครายละเอียดที่จําเปน 
“ยิ่งสรางรายละเอียดเล็กๆไดมากเทาไร 
ก็ยิ่งสรางภาพจําลองความละเอียดสูง 
ไดละเอียดมากยิ่งขึ้นเทานั้น 
ซึ่งทําใหดูเหมือนจริงมากขึ้น”

เร่ิมการผจญภัยไปกับ EPYC 
วอลลบริจไดทดลองใชโปรเซสเซอร AMD EPYC 
CPU ใหเปน workstation processor ในเวลานั้น 
และทําใหไดเห็นถึงขุมพลังในการประมวลผล 
“เราทดสอบดวยระบบทดสอบสมรรถนะ V-ray 
และมันก็ไดคะแนนสูงที่สุดในระบบทดสอบ V-ray”  
เขากลาว

“ มันไดคะแนน 75,000 ในจุดสูงที่สุดชนะ dual 
Xeon Platinum 56-core  ซึ่งอยูที่ระดับ 
64,000” นั่นแสดงวา AMD EPYC processor 
มีขุมพลังที่จําเปนสําหรับการ render 
รายละเอียดที่พวกเขาตองการในฉากแมลงปอ
เพื่อใหทันเวลาตามกําหนดการ 
“เราจึงเริ่มทํางานทันที” 

ในเวลาน้ัน Blur ใช dual-Xeon 500 
เคร่ืองเพ่ือทาํงาน render 
ซ่ึงเปนการรวมพลังคอมพิวเตอร
มหาศาล แตก็ยังเกิดคอขวด 
เม่ือจะตองทาํงานจนถึงจุดสูงสุด
ของศักยภาพ
“เวลาเปนเร่ืองทาทาย สําหรับพวก- 
เรา เพราะมีโครงการใหญ 3 โครงการ 
ท่ีจะตองทาํใหเสร็จในชวงเวลาเดียว 
กัน ดังน้ันคอมพิวเตอรเพ่ือ render 
ตองทาํงานเต็มท่ี
เรามีเวลาเพียง 7 วัน 
ท่ีจะตองทาํใหทุกงานเสร็จพรอมกัน”  

การเพิ่ม EPYC processor เขาไป 
ชวยแกปญหาคอขวดในการ render 
และทําใหการสรางภาพรายละเอียดเสมือนจริง 
และงาน animation ที่ Blur 
ตองการจะสรางสรรคในฉากสําคัญใน 
ภาพยนตรเรื่อง Terminator : Dark Fate 
เกิดขึ้นจริงได 

“เราสรางภาพเสมือนจริงโดยใช server EPYC 
และอีกชิ้นใช server เดิมที่เรามีอยูแลว ซึ่งก็คือ  
dual-Xeon E5 V3s” เวลลบริจเลาตอ
 “Xeon เครื่องที่แรงที่สุดใชเวลา render 75 
ชั่วโมง แต EPYC ใชเวลาแค 10 ชั่วโมงเทานั้น 
นี่คือฉากการระเบิดหลักในภาคตอของเรื่อง 
แมลงปอ ซึ่งใชจํานวนถึง 1.4 ลาน voxels”   

“ตอนนี้ผมไมอยากจะซื้อ Xeon 
เพิ่มอีกแลว มันไมสมเหตุสมผล 

กับราคาที่ตองจาย 
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ AMD 

มันชางรวดเร็วทันใจในการสราง 
effect จนผมแทบอดใจรอ 

รุนตอไปไมไหวแลว”

ชอรน วอลลบริจ 
หัวหนาแผนกไอที 
ของ Blur Studio
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สรางสรรครายละเอียดเพิ่มขึ้นดวย AMD EPYC  CPU
จุดเปล่ียนน้ีเปนพัฒนาการ render ถึงขีดสุด 
ท่ีสรางความแตกตางระหวาง Intel Xeon ท่ีใชเวลาถึง 3 วันเต็ม
แต AMD EPYC Server ใชเวลาเพียงช่ัวขามคืนเทาน้ัน 
น่ีเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญในการทาํงานของศิลปน 
ท่ีจะสามารถเห็นผลงานจากวันกอนในเชาวันถัดไป 
หลังจากไดรับประสบการณในการทํางานที่นามหัศจรรยนี้ 
Blur ไดนํา AMD EPYC7742- 64 core server เขามาเพิ่ม 
เพื่อชวยทํางานภาพยนตรเรื่อง Terminator : Dark Fate 
เพราะไดบทพิสูจนการทํางานที่ทรงประสิทธิภาพจากฉาก
แมลงปอที่ทําใหทํางานเสร็จไดทันเวลา

วอลลบริจอธิบายวา “ฉากระเบิดคร้ังใหญเม่ือหุน Terminator
Rev-7 ลงมาแลวเขาชนเรือ แลวเกิดระเบิดข้ึน
ไดรับการรังสรรคดวย EPYC ท่ีเรามีท่ีน่ี”  และเสริมวา
“เรามาถึงจุดท่ีเราเพ่ิมรายละเอียดเขาไปมากจนทาํใหภาพ
การระเบิดดูดีข้ึนมาก ซ่ึง EPYC เปนอุปกรณเดียวในบริษัท 
ท่ีทําใหเราผลิตงานช้ินน้ันใหเปนจริงได”

ฉาก action ที่ทั้งบาระหํ่า และเหมือนจริง ในหนังเปนเครื่องยืนยัน 
ความสําเร็จของผลลัพธการทํางาน “ถาคุณดูฉากระเบิด 
คุณจะเห็นวามันเหมือนจริงมากเพราะเราเพิ่มรายละเอียดที่สูงขึ้นเขา 
ไปโดยไมตองรอเวลา 1 สัปดาหเพื่อ render แลวคอยกลับมาทําตอ” 
วอลลบริจบอก ความสามารถนี้ทําใหศิลปนที่ใชงานผลิตฉากนี้ 
ประทับใจอยางมาก “คําพูดที่ศิลปนซึ่งใช EPYC อยางหนักในการสราง 
ฉากในภาพยนตร Terminator  ก็คือ "ผมชอบมากและไมอยากจะลุก 
จากเครื่องโปรดที่สุดตอนนี้เลย" 
เทคโนโลยีนี้ทําใหเราสามารถสรางฉากระเบิดที่ดีขึ้นไดมาก”

ระเบดิลกูใหญกวากบัราคาคุมคา ดวยAMD EPYC  CPU

โปรเซสเซอร AMD EPYC CPU ไมไดเพียงเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานใหสูงข้ึน 
เทาน้ัน แตมันยังลดราคาลงไดอยางมีนัยยะสําคัญ ท้ังในแงคาใชจายในการลงทุน 
และ คาใชจายในแตละวัน แมวาบริษัทส่ือและธุรกิจบันเทิงมักจะไมลงทุน 
กับคอมพิวเตอรเพ่ือการ render 

เกินกวา 3-5 ปครั้ง แตเมื่อ Blur upgrade เครื่อง จาก Intel 
Xeon ที่มีอยูมาเปน AMD EPYC  processor 
ก็สามารถเห็นผลประโยชนอยางชัดเจนวานี่คือตัวเลือกที่เหมาะสม

“จากการทดสอบดวยระบบทดสอบสมรรถนะ V-ray”  
วอลลบริจกลาว “ผมคํานวณแลววาผมสามารถทดแทนเครื่อง 
render ปจจุบัน 500 เครื่อง ซึ่งมี server ถึง 5 แถวเต็ม
ดวย dual EPYC เพียงครึ่งแถว ซึ่งก็คือ 56 เครื่อง 
เมื่อเราเปลี่ยนจาก Intel 500 เครื่อง มาเปน EPYC 56 เครื่อง 
ซึ่งมีขุมพลังในการประมวลผลเทากัน เราก็จะสามารถลดคา 
license ลงได รวมทั้งคาไฟฟา และ คาระบบทําความเย็น” 
Blur คํานวณวา การลดเครื่องลงไป 444 ดวยการใช AMD EPYC 
Server แทน และ server 1 แถว จะใชพลังงาน 500 วัตต 

ก็จะทําใหประหยัดพลังงานไดมากถึง 222,000 วัตต 
ซึ่งหมายถึงการลดคาใชจายลงมหาศาลสําหรับเจาของเครื่อง 
รวมทั้งยังลดคาบํารุงรักษาเครื่องลงไปอีกมากถึง 444 เครื่อง

Blur ประทับใจการใชงาน AMD EPYC CPU อยางมาก 
และบอกตอเร่ืองน้ีกับบริษัทอ่ืน “ผมบอกเร่ืองน้ีกับคนอ่ืนๆในลอสแอนเจิลลิส 
หรือ แมแตบอกกับบริษัทคูแขง ใหมาลองทดสอบดู” วอลลบริจกลาว 
“ถาพิจารณาตลาด CPU ตอนน้ี ตองบอกวาไมมีอะไรสูได Intel มีราคาสูงกวา 
5 เทา แตประสิทธิภาพดอยกวา จึงทาํใหคุมกวาเม่ือใช AMD ประหยัดเงินไปเยอะ 
และยังไดประสิทธิภาพดีกวามาก ตอนน้ีผมไมอยากจะซ้ือ Xeon เพ่ิมอีกแลว 
มันไมสมเหตุสมผลกับราคาท่ีตองจายเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ AMD 
มันชางรวดเร็วทันใจในการสราง effect จนผมแทบอดใจรอรุนตอไปไมไหวแลว”

เกี่ยวกับ Blur Studio
ในป 1995 ทิม มิลเลอร กอตัง้ Blur ใหเปนสตูดิโอสําหรับ ศิลปน 
และนักสรางสรรค animation ใหมารวมมือกันผลิตงานสรางสรรค  
จากนัน้ Blur ก็เปนบริษัท production มือรางวัล 
ทีท่ํางานในอาณาจักรเกม ภาพยนตร โฆษณา ภาพยนตรสารคดี 
และอืน่ๆอีกมากมาย Blur Studio ไดรับการยอมรับจากลูกคา 
และพนักงานของตัวเอง ในเรือ่งความสามารถในการเลาเรือ่งทีย่ิง่ใหญ 
และยังคงเติบโตไมใชเพียงในการเปน Studio animation ระดับสูง 
แตยังเปนผูผลติผลงานอีกดวย อยางเชน เมือ่เร็วๆนี ้ก็เพิง่ผลิตผลงานช ุ
animation ให Netflix เรือ่ง Love, Death + Robots 
รายละเอียดเพิม่เติมเกีย่วกับ Blur Studio เขาชมไดที่
Blur.com

เกีย่วกบั AMD 
เปนเวลากวา 50 ปท่ี AMD เปนผูนําดานนวัตกรรม 
คอมพิวเตอรท่ีมีสมรรถนะยอดเย่ียม การทํากราฟฟก และเทคโนโลยีวิชวลไลเซช่ัน 
(visualization technologies) ซ่ึงเปนรากฐานของการสรางเกมส 
แพลตฟอรมเสมือนจริง และศูนยขอมูล AMD น้ันเปนสวนหน่ึงของผูบริโภค 
หลายรอยลานคน บริษัทช้ันนําในฟอรจูน 500 และสถาบันวิจัยแนวหนาท่ัวโลก 
ตางก็ใชเทคโนโลยีของ AMD เพ่ือพัฒนาดานชีวิตสวนตัว การทํางาน 
และความบันเทิง พนักงานท่ัวโลกของ AMD มุงม่ันท่ีจะรังสรรคผลิตภัณฑ 
ท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจใหลูกคาทุกทานอยูเสมอ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ AMD 
ท่ีสรางสรรคปจจุบันใหมีคุณคาและสรางแรงบันดาลใจสําหรับอนาคต 
โปรดติดตามท่ี amd.com/epycserver.

“ผมสามารถใช dual 
EPYC ครึ่งแถว หรือ 56 
เครื่อง ทดแทน Xeon 
500 เครื่องสําหรับ 

render 
ที่มีอยูทั้งหมดในตอนนี้ได”

ชอรน วอลลบริจ 
หัวหนาแผนกไอที 
ของ Blur Studio

ตองการขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Commercial ของ AMD สําหรับธุรกิจของคุณ?

ติดตอผูเชี่ยวชาญ

https://www.amdthailand.com/business-solution/contactsale/



