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เจาะลึกเทรนด์เทคโนโลยี GPU
ิ ธิภาพสูง
จากงานกราฟิ ก สูร่ ะบบประมวลผลประสท
พาทัวร์ งาน GPU Technology Conference 2014 ภาคพืน้ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อัพเดตเทคโนโลยีจพ
ี ียูท่ ที าอะไรได้
มากกว่ าการประมวลผลภาพกราฟิ กหลายเท่ าตัว

ทีมงานพีซีทเู ดยได้ มีโอกาศเข้ าร่ วมงาน GPU Technology Conference แถบภูมิภาค South East Asia ณ ประเทศสิงคโปร ซึง่ เป็ น
งาน Workshop เกี่ยวกับเทคโนโลยี ของจีพียจู ากทาง Nvidia พร้ อมด้ วยพาร์ ทเนอร์ ที่มีทั ้งผู้ผลิตฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มาจัดแสดงนวัตกรรม
การประมวลผลและการทางานในรูปแบบต่างๆ ของจีพียู ซึง่ ทาอะไรได้ มากกว่าแค่การประมวลผลภาพกราฟิ คทั่วๆ ไปในเกมส์เท่านั ้น
ยกตัวอย่างเปรี ยบเทียบการใช้ งานเซิ ฟ เวอร์ ของกูเกิ ล ที่มี
เซิ ฟ เวอร์ กว่ า 1,000 เครื่ อ ง มี ซี พี ยู ก ว่ า 2,000 ตั ว และมี ค อร์
ประมวลผลรวมกันกว่า 16,000 คอร์ ใช้ ไฟฟ้าทั ้งสิ ้น 600 kWatts กับ
งบประมาณกว่ า $5,000,000 ในขณะที่ STANFORD AI LAB ที่ ใช้
GPU Computing ในการทางานแค่ 3 เครื่อง มีจีพียู 12 ตัว แต่มีคอร์
ประมวลผลถึง 18,432 คอร์ ใช้ ไฟฟ้าทั ้งสิ ้น 4 kWatts กับงบประมาณ
แค่ $33,000ชี ้ให้ เห็นถึง การพัฒ นาของจีพี ยูที่ ไปอย่า งก้ า วกระโดด
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา

โดยภายในงานนี ้ได้ พูดถึงแนวโน้ ม หรื อเทรนด์ ของการใช้
งานเทคโนโลยี ที่กาลังจะเกิดขึ ้นในอนาคต 3 อย่างด้ วยกัน นั่นคือ
เรื่องของดาต้ า ที่มีการเรียกใช้ งาน ข้ อมูลด้ านต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ ้นถึง 5
เท่า ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คที่มีความซับซ้ อนมาก
ขึน้ และ GPU Computing ที่ จ ะเข้ า มาช่ ว ยในการประมวลผลของ
ซีพียู ได้ อย่างมีประสิทธิภาพลดต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายในการทางาน

โดยเทคโนโลยีของ จีพียูมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอดจนถึงปั จจุบนั ที่โค๊ ดเนม Maxwell เน้ นประสิทธิภาพการทางาน

น่ า สนใจ เริ่ ม จะ Nvidia เองที่ น าเสนอความสามารถของจี พี ยูที่
สามารถเรี ยนรู้และจดจา ผ่านตัว Jetson TK1 ที่สามารถแยกแยะสิ่ง

ต่อวัตต์ในระดับที่สงู และกาลังจะไปสู่โค้ ตเนม Pascal ที่มีขนาดเล็ก

ต่างๆ ในภาพได้ อย่างถูกต้ องและแม่นยา

กว่าเดิมแค่ 1 ใน 3 ของ PCIe Card ความยาวพอๆกับปากกา 1 แท่ง
แต่ มี ค วามสามารถที่ ดี ก ว่ า เช่ น NVLink ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ การ

NVIDIA GRID และ NVIDIA IRAY VCA ส าหรั บ คลาวด์
เซิฟเวอร์ ประสิทธิ ภาพสูง สามารถประมวลผลและทางานต่า งๆได้

ทางานกับซีพียูได้ โ ดยตรงไม่ ผ่าน PCIe ให้ ความเร็ วที่มากชึน้ 5-12

อย่ า งรวดเร็ ว โดยในภาพจะเป็ นตัว เดโมของ NVIDIA IRAY VCA

เท่ า 3D Memory ช่ ว ยในการจัดเรี ยง DRAM ให้ แ น่ น ขึน้ ช่ ว ยเรื่ อ ง

สเปคคร่าวๆ จะใช้ จีพียปู ระสิทธิภาพสูง 8 ตัว มีหน่วยความจาสาหรับ

ความเร็วในการรับส่งข้ อมูล และขนาดของตัวการ์ ดที่เล็กลง

จีพียู 12 GB CUDA Core 23,040 คอร์ ซีพียู 20 คอร์ มีหน่วยความจา
ระบบ 256 GB และฮาร์ ดดิสก์แบบ SSD ความจุ 2TB

พร้ อมทั ง้ ยั ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก Mr. John Taylor Director
ฝ่ า ย eResearch & Computational and Simulation Sciences

โฉมหน้ าของ GRID K2 หั ว ใจหลั ก ของ NVIDIA GRID

บริษัท CSIRO พูดถึงการเปลีย่ นแปลงของบริษัท หลังจากที่ได้ มรการ

ขับ เคลื่อ นด้ วย GPU Kepler ระดับ High-end จ านวน 2 ตัว แรม

เปลีย่ นแปลงมาใช้ GPU Computing ตั ้งแต่ปี 2008 ซึง่ มีความคุ้มค่า
สามารถรองรับงานได้ หลากหลาย และมีความเร็วที่สงู กกว่าประมาณ
5-10 เท่าจากเซิฟเวอร์ ที่ใช้ ซีพียใู นปกติ

ขนาด 8GB GDDR5 รู ป แบบการเชื่ อ มต่ อ PCIe 3.0, Cuda Cores
3,072 หน่วย ดังรูปด้ านล่างนี ้
ส่วนพาร์ ทเนอร์ อื่นๆ อย่าง DELL นาเครื่องเวิร์คสเตชั่นที่ ใช้

นอกจากนี ภ้ านในงานยั ง มี ก ารจั ด แสดงฮาร์ ด แวร์ แ ละ

จีพียปู ระสิทธิภาพสูง NVIDIA QUADRO K6000 มาโชว์เรนเดอร์ ไฟล์

ซอฟต์ แ วร์ จากทางพาร์ ท เนอร์ จัดแสดงนวัตกรรมของตั ว จี พี ยู ที่

วีดิโอแบบ 4K พร้ อมโน้ ตบุ๊ก ตัวจิ๋วที่สามารถรันงาน Vector ได้ อย่าง
ราบลืน่

ทางด้ าน Murex บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ก็มาพูดถึงการ
ใช้ GPU Computing ในการคานวนความเสีย่ ง และ NUTANIX ได้ มา

ตามมาด้ วย HP ที่ น าเอา HP Apollo 8000 มาโชว์ ซึ่ ง มี

พูดคุยถึงเทคโนโลยี VDI (Visual Desktop Infrastructure) ด้ วยการ

ความโดดเด่นด้ วยระบบระบายความร้ อนด้ วยน า้ ผ่าน Water Pad
ด้ านข้ างให้ การระบายความร้ อนที่ดีตวั เครื่องทางานได้ เสถียร

ใช้ เซิ ฟ เวอร์ ที่ ใ ช้ ตั ว ประมวลผล NVIDIA GRID K1 และ K2 ซึ่ ง
สามารถปรับแต่ง เลือกใช้ ได้ ตามการใช้ งาน
สาหรั บในงานนี ค้ ่ อนข้ างจะไปในแนวของธุรกิจ และ
องค์ ก รซะเป็ นส่ วนใหญ่ เน้ นในเรื่ องของการใช้ จีพี ยู ในการ
บริ หารจัดการข้ อ มูลด้ า นต่ า งๆ ที่ต้องประมวลผลข้ อ มู ล ซึ่ ง มี
รายละเอียดค่ อนข้ างมากๆ กลุ่มของคลาวด์ และ VDI ที่ต้อง
จัด สรรการท างานผ่ านเน็ ต เวิ ร์ กได้ อ ย่ างสะดวกและรวดเร็ ว
ด้ วยเทคโนโลยีของจีพียู ที่ค่อนข้ างพัฒนาไปได้ อย่ างรวดเร็ ว ใน
ปั จจุบัน ช่ วยทัง้ เรื่ องของประสิทธิภาพการทางาน เวลา และยัง
ลดค่ าใช้ จ่ายในการบริ การจัดการระบบได้ ดีมากยิ่งขึน้

ปิ ดท้ ายงานนี ด้ ้ วยการ Workshop ที่ น าเอาผู้ ผลิ ต และ
ผู้ใช้ งาน มาเล่าถึงประสบการณ์ การใช้ งานต่ างๆ เช่น Dr. Cristina
Beldica ซึ่ ง เ ป็ น Associate Director, National Center for
Supercomputing Applications, University of Illinois at Urbana
Champaign มาเล่าถึงโครงการ Blue Water ที่ใช้ จีพียูกับงานที่ต้อ ง
จัด การกับ ข้ อ มู ลขนาดใหญ่ ซึ่ง มี รายละเอี ยดที่ ค่อ นข้ า งสูง จี พี ยู
สามารถตอบสนองได้ อย่างรวดเร็ ว และเที่ยงตรง สามารถจาลองการ
ทางานของเซลออกมาได้ อย่างชัดเจน

