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อุตสาหกรรม
การวิจัยดานจีโนมิกส 
(การศึกษาคนควาหากลุมพันธุกรรมของเซลลสิ่งมีชีวิต)

ความทาทาย
ใชเซอรเวอรที่มีสมรรถนะในการสเกล 
เพิ่มปริมาณจํานวนเธรดได 
พรอมทั้งสามารถรองรับการใชงานอยางหนักหนวงในกา
รคํานวณงานกวาหนึ่งพันชิ้นตอวัน 
ทั้งยังสามารถลดคาใชจายโดยรวมลงได 

วิธีการแกปญหา
ใช โปรเซสเซอร AMD EPYC™-เบส 7501 และ 7601 

ผลลัพธ
เพิ่มปริมาณงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถยืดระยะเวลาการใชงานของหองเซอรเวอรไดนานขึ้น 
พรอมทั้งลดคาใชจายโดยรวมของการบริหารจัดการและลด
ความซับซอนในการดําเนินงาน 

ผลลัพธ
โปรเซสเซอร AMD EPYC 7000 series  
ซึ่งมีจํานวนคอรมากถึง 32 คอร

พันธมิตร

AMD + OREGON STATE UNIVERSITY 

ซีพียู AMD EPYC™ มอบขุมพลังมหาศาล 
ในการทํางานวิจัยทางวิทยาศาสตร ณ 
มหาวิทยาลัยโอเรกอนเสตท
ศูนยศึกษาวิจัยจีโนมและไบโอคอมพิวติ้ง (CGRB) ของมหาวิทยาลัยโอเรกอนเสตท 
สามารถดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรไดมากขึ้นดวยคอรโปรเซสเซอร EPYC™ 
และจํานวนเธรด

คําถามคือ ความคลายคลึงและจุดรวมกันของเสือดาวหิมะ 
ตนยูคาลิปตัส เช้ือรา Phytophthora ขาวโพด และขาว คืออะไร? 
คําตอบก็คือ ส่ิงท่ีกลาวมาท้ังหมด 
รวมถึงตัวมาสค็อตสัญลักษณของมหาวิทยาลัยโอเรกอนเสตท 
หรือก็คือ ตัวบีเวอรอเมริกาเหนือ ลวนแลวแตมีลําดับจีโนม 
อยูท่ีศูนยศึกษาวิจัยจีโนมและไบโอคอมพิวต้ิง (CGRB)
การจัดเรียงลําดับน้ีเปนเพียงจุดเร่ิมตนของการเร่ิมงานวิจัย 
ทางวิทยาศาสตรดานพันธุกรรมศาสตรเทาน้ัน
คริส ซัลลิแวน, 
ผูชวยผูอํานวยการของศูนยศึกษาวิจัยจีโนมและไบโอคอมพิวต้ิง 
(CGRB) กลาว

กาวตอไปท่ีสําคัญคือการจัดเรียงลําดับจีโนม 
โดยมีขอกําหนดเบ้ืองตนในการเปรียบเทียบและวิเคราะหจีโนม 
โดยการจัดเรียงตาม DNA, RNA, หรือลําดับโปรตีน 
เพ่ือคนหาสวนท่ีคลายคลึงกัน
“เราใชเสนสายขอมูลเล็กๆ 
มาจัดเรียงเพ่ือใหเขากับจีโนมขนาดมหึมา” ซัลลิแวนกลาว
ศูนยศึกษาวิจัยจีโนมและไบโอคอมพิวต้ิงมีท้ังส้ิน 26 แผนก 
ต้ังอยูท่ีรัฐโอเรกอน ท้ังน้ีนักวิจัยสามารถเขาถึงโปรแกรม  
จํานวน 4,000 ถึง 5,000 โปรแกรมตามท่ีทางศูนยไดรวบรวมไว 
ซ่ึงจะดําเนินการผานการบริการทางโครงสรางท่ีรองรับ 
โปรเซสเซอรกวา 5000 เคร่ือง ขนาดบรรจุ 5 PB 
ของสตอเรจท่ีใชงานได, และเน็ตเวิรก 1G/10G/40G ท่ีปลอดภัย 
ท้ังน้ีศูนยศึกษาวิจัยจีโนมและไบโอคอมพิวต้ิง หรือ CGRB 
ผลิตขอมูลกวา 4TB ถึง 8TB ตอวัน 
และมีงานกวาหน่ึงพันช้ินอยูในกระบวนการวิเคราะห 
แทบจะตลอดเวลา ฉะน้ันปริมาณงานจึงเปนขอจํากัดหลัก 
ท่ีซัลลิแวนตองการกาวผาน เพ่ือใหรัฐโอเรกอนสามารถ 
ดําเนินกระบวนการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรอยาง 
มีประสิทธิภาพและในราคาท่ีคุมคายอมเยาวท่ีสุด

งานสวนใหญเก่ียวของกับการจัดเรียงทางพันธุกรรมศาสตร 
“เรามีงานถาโถมเขามามากมาย” ซัลลิแวนกลาว 
“ในแตละวันเราทําการวิเคราะหตัวอยางประมาณ 20,000 งาน” 
เรามีไฟลงานกวารอยไฟล 
แตละไฟลมีลําดับข้ันจีโนมท่ีตางกันกวา 50 
ลานลําดับท่ีตองจัดเรียง อีกท้ัง 
แตละลําดับยังมีอัลกอริทึมท่ีตางกันอีกดวย 
ซ่ึงท้ังหมดน้ีอาจตองผานกระบวนการการวิเคราะหพรอมๆ กัน 
ฉะน้ันงานวิจัยน้ีจึงตองพ่ึงคอรโปรเซสเซอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงแ
ละจํานวนเธรดจํานวนมาก ซ่ึงเซอรเวอรท่ีซัลลิแวนพบน้ันลวน 
“แพงมหาศาล” แตขณะน้ีเขามีตัวเลือกอ่ืนแลว

เธรดนําวิจัยทางวิทยาศาสตร
“ผลลัพธจากงานวิจัยจะเห็นไดในจํานวนเธรด” ซัลลิแวนกลาว 
“กอนจะคนพบ โปรเซสเซอร AMD EPYC™ 
ผมไมมีอุปกรณที่สามารถเทียบเคียงกับอุปกรณ IBM Power 8 
และ Power 9 ไดทั้งในดานจํานวนเธรดหรือปริมาณงาน 
ที่สามารถรองรับได เราจึงกําลังมองหาจํานวนเธรดที่สูงมากๆ 
ซึ่งโดยประมาณจะมากกวา 100 เธรด 
เนื่องจากเรามีแอปพลิเคชันที่ตองใชงานเธรดจํานวนมาก 
ในขณะเดียวกันเราตองใสใจดานคาใชจายที่ตองไมสูงเกินไป 
อีกดวย อันที่จริงกอนจะมาเจอโปรเซสเซอร AMD EPYC™  
ผมไมมีอุปกรณที่เหมาะสมหรือเทียบเคียงไดกับอุปกรณชิ้น 
ที่แพงที่สุดของเรา ในดานเธรดและปริมาณงานเลย”

“เรามีแอปพลิเคชั่นที่ตองการใชมากกวา 100 เธรด 
และมีเพียงโปรเซสเซอร AMD EPYC™ 
ซึ่งสามารถตอบโจทยความตองการนี้ได
ดวยจํานวน 128 เธรด” 

คริส ซัลลิแวน, 
ผูชวยผูอํานวยการของศูนยศึกษาวิจัยจีโนม

และไบโอคอมพิวติ้ง CGRB
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“มนุษยคือผูตอบโจทยปญหาทางวิทยาศาสตร ความถ่ีของเคร่ืองโปรเซสเซอรไมสามารถ 
เปล่ียนแปลงผลลัพธทางวิทยาศาสตรได ผมจึงไมคิดท่ีจะสละเงินไปกับจุดน้ี 
แตทวาย่ิงผมมีเธรดมากเทาไหร ผมก็สามารถทาํงานวิจัยไดมากข้ึนเทาน้ัน 
ผมจึงมองภาพใหกวางข้ึนและลดทิฐิลง เพราะน่ีหมายความวาเราจะสามารถเขาใกล  
คาํตอบ ท่ีเราพยายามคนควาอยูไดงายข้ึน” ซัลลิแวนกลาว

กลยุทธของซัลลิแวน คือการเพิ่มจํานวนเครื่อง AMD EPYC-เบส 
อันทรงพลัง จํานวนมาก เพื่อใหไดปริมาณเธรดที่เพิ่มพูนขึ้น 
ในราคาการดําเนินการที่ยอมเยาว

“ เราพึงพอใจกับเงินทุกบาททุกสตางคที่ลงทุนไปเพราะมันคุมคามาก” 
ซัลลิแวนอธิบาย

“ ปริมาณงานที่เราสามารถคนควาวิจัยไดคือผลสําเร็จของเรา”

“เราใชงานโปรเซสเซอร EPYC™ อยางคุมคาในหลากหลายดาน 
โดยเฉพาะดานปริมาณเธรด” ซัลลิแวนกลาวเพิ่มเติมวา 
“ผมมีกลุมที่ดําเนินการแปลงเครื่องอินเทล 48 เธรด, 24 คอร 
ไฮเปอรเธรด จากสามเครื่องมาสูโปรเซสเซอร AMD EPYC 7601 
เพียงตัวเดียว”

ทรงพลังในการสนับสนุนงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตรมากขึ้น
ทั้งยังสามารถลดคาใชจายได
ปริมาณการบรรจุของคอรและเธรด ของโปรเซสเซอร EPYC™
มีความสําคัญในหลากหลายดาน “ผมไมสามารถสรางหองเซอรเวอรใหมได”
ซัลลิแวนอธิบาย

นั่นจะตองใชเงิน “จํานวนมหาศาล เปนเงินลานๆ ดอลลาร”
แตทวาโปรเซสเซอร EPYC™ มอบตัวเลือกใหมใหเขา

“ปริมาณพลังงานที่ไดจากซอกเก็ตคู ของโปรเซสเซอร EPYC™ นั้นนาตื่นตะลึงมาก”
เขากลาว

“เราเพียงแคเสียบปลั๊ก จัดจํานวนเธรดตามที่ตองการและตั้งความเร็วที่เราตองการในการวิเคราะหงาน 
ทั้งนี้เราไมไดมีการเปลี่ยนแปลงหองเซอรเวอรไมวาในกรณีใดก็ตาม ”
ซัลลิแวนอธิบายเพิ่มเติม

เทคโนโลยีใหกับนักวิจัยของผม เพ่ือใหเขาทาํผลงานและแสดงฝมือไดอยางเต็มท่ี 
พวกเขาคือคนท่ีตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ี และพวกเขาเลือกโปรเซสเซอร AMD EPYC™ 
เพราะราคาท่ียอมเยาวท่ีมาพรอมกับปริมาณเธรดจาํนวนมาก”

ทาทายกรอบขอกําหนดทางวิทยาศาสตร 
โดยการรวมมือกับพันธมิตร

ซัลลิแวน กลาววา AMD 
จะเปนกุญแจสําคัญที่ชวยนําพางานวิจัยทางวิทยาศาสตรของทางศูนยใหกาวตอไปได     
“AMD คอยสนับสนุนเรามาโดยตลอด และเรามุงมั่นที่จะเลือกใชโปรเซสเซอรจาก AMD EPYC™ 
มากขึ้นอีก เพราะราคาที่ยอมเยาวและประสิทธิภาพในการเพิ่มจํานวนเธรด"

เก่ียวกับ 
ศูนยศึกษาวิจัยจีโนมและไบโอคอมพิวต้ิง 
(CGRB)  
ศูนยศึกษาวิจัยจีโนมและไบโอคอมพิวติ้ง ทําการวิจัยดานการศึกษา 
คนควาหากลุมพันธุกรรมของเซลลสิ่งมีชีวิต (จีโนม) 
โดยใชขอมูลเปนตัวผลักดันหัวขอวิจัยในดานวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต 
และสิ่งแวดลอม ณ มหาวิทยาลัยโอเรกอนเสตทและในรัฐตางๆ

ศูนยวิจัยพรอมมอบความเปนผูนํา สําหรับผูที่สนใจ รวมทั้งสามารถ 
จัดการฝกฝนและบริการตางๆสําหรับคณะการศึกษา บุคลากร 
และนักเรียนได ทั้งนี้บริการตางๆ เหลานี้จะดําเนินการโดยบุคลากร 
ผูเชี่ยวชาญและชํานาญการ โดยใชหองแล็บหลัก 
และสิ่งอํานวยความสะดวกดานคอมพิวเตอร สามารถจัดไดทั้ง 
งานสัมมนา เวิรคช็อปเทคโนโลยีและการประชุม นอกจากนี้เรายัง 
เปนจุดหลักใหนักวิจัยสามารถสรางเครือขายในการติดตอกันและกัน 
พรอมทั้งสนับสนุนการรวมมือและปรับใชเทคโนโลยีใหมๆ 
ในหองแล็บของแตละฝาย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามไดที่ cgrb.oregonstate.edu

เก่ียวกับ ADVANCED HPC
Advanced HPC ออกแบบ รังสรรค และปรับใชการดําเนินงาน 
ทางคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงระบบสตอเรจ 
สําหรับบริษัทและองคกรตางๆ ที่มีการใชงานขอมูลจํานวนมาก 
แบบหนักหนวง ในฟงกชั่นการทํางานที่มีความสําคัญระดับสูงสุด
โดยมีบริษัทและองคกรตางๆมากมายเชื่อถือให Advanced HPC 
เปนผูดําเนินการสําหรับการจัดการดูแลระบบตางๆ ที่เหมาะสม 
กับลูกคาเชน ระบบ Parallel File, Cluster Computing, 
อุปกรณจัดเก็บขอมูล (NAS), การจัดการบริหารขอมูล, 
ระบบเครือขาย, และ GPU Computing 
ทั้งนี้ลูกคาของเราตางทํางานในสายงานที่นาตื่นเตน 
และพรอมสรางปรากฎการณทางงานวิจัยที่มีความกาวหนา 
ในดานตางๆอยูเสมอเชน งานวิจัยดานมะเร็ง 
ดานอากาศพลศาสตร ไปจนถึงงานวิจัยเกี่ยวกับหุนยนต 
ในขณะเดียวกันโซลูชั่นของเรานั้นชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน ทั้งยังประหยัดคาใชจายอีกดวย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามไดที่ advancedhpc.com

เก่ียวกับ 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 
มุงมั่นที่จะรังสรรคผลิตภัณฑที่นาตื่นตาตื่นใจ 
ใหลูกคาทุกทานอยูเสมอ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AMD 
ที่สรางสรรคปจจุบันใหมีคุณคาและสรางแรงบันดาลใจ 
สําหรับอนาคต
สามารถติดตามไดที่ amd.com/epyc

“เมื่อใช AMD EPYC 
ผมสามารถลดเวลาในการบริหาร 

จัดการ และ ลดคาใชจายลง 
นอกจากนี้ยังสามารถลดทอนพื้นที่ 
จัดเก็บอุปกรณ จาก เครื่องอินเทล
48 เธรด, 24 คอร ไฮเปอร เธรด 

จากสามเครื่องมาสู
โปรเซสเซอร AMD EPYC 7601 

เพียงตัวเดียว”  

คริส ซัลลิแวน, 
ผูชวยผูอํานวยการของศูนยศึกษาวิจัยจีโนม

และไบโอคอมพิวติ้ง CGRB

ซัลลิแวนเขียนอัลกอริทึมใหโครงการจาํนวนมากท่ีมหาวิทยาลัยโอเรกอนเสตท 
และกลาววาไมเคยไดรับพลังงานท่ีพอเพียงเลย “Advanced HPC 
อยูในจุดท่ีสามารถติดตอกับผูผลิตเมนบอรดได 
พวกเขาสามารถเขาถึงบุคลากรท่ีพรอมจะฝาฟนและพัฒนาอยางตอเน่ือง 
เพ่ือยกระดับเทคโนโลยีใหลํ้าหนาข้ึน” ซัลลิแวนเสริมวา 
“น่ีคือจุดท่ีสาํคัญอยางมากในการยกระดับและพลิกวงการวิทยาศาสตร”

“กระบวนการทางวิทยาศาสตรอยากท่ีจะกาวขามผานขอจาํกัดทางอุปกรณ” 
ซัลลิแวนกลาว น่ีจึงเปนสาเหตุท่ีซัลลิแวนหันมาใช Advanced HPC และ AMD 
เพ่ือชวยยกระดับและพัฒนาเจเนอเรช่ันการใชงานคอมพิวเตอรแบบเหนือระดับ
ท่ี ศูนยศึกษาวิจัยจีโนมและไบโอคอมพิวต้ิงของมหาวิทยาลัยโอเรกอนเสตท

ตองการขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Commercial ของ AMD สําหรับธุรกิจของคุณ?

ติดตอผูเชี่ยวชาญ

http://cgrb.oregonstate.edu/
https://www.amdthailand.com/business-solution/contactsale/
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