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โดยสามารถคงคาใชจายเทาเดิม ดวย Amazon EC2 C5a 
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AMD + WEGO CASE STUDY 

Wego คือ เมตาเสิรชเอนจิน (meta-search engine) 
ที่ไดรับรางวัล โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ประเทศ 
สิงคโปรและดูไบ ผูที่สนใจทองเที่ยวหรือนักเดินทาง 
สามารถคนหาขอมูลในเว็บไซต เพื่อขอเสนอที่ดีที่สุด 
จากทั้งสวนลดโรงแรมและราคาตั๋วเครื่องบิน

แพลตฟอรมของ Wego น้ันมีปริมาณขอมูลจํานวนมาก 
จากผูใหบริการดานการทองเท่ียวท่ีหลากหลายจาก  
ท่ัวท้ังโลก ดังน้ันจึงสงผลใหผูเขาใชบริการเว็บไซต

Wego พยายามมองหาหนทาง 
ที่จะควบคุมตนทุนที่มาจากการประมวลผล 
Metasearch ทั้งนี้วิธีการที่เลือกจะตอง 
ไมกระทบตอประสิทธิภาพการประมวลผล              
แกรี่ ธีส (Gary Theis), ประธานฝายเทคโนโลยี Wego 
กลาวสรุปความทาทายวา “เรามีเว็บไซตใน 60 ประเทศ 
ทั่วโลกและสามารถใชงานไดดวย 22 ภาษา 
ขอมูลตางๆนั้นไดมาจากธุรกิจทองเที่ยวออนไลน 
และเว็บไซตตางๆหลายรอยแหง ซึ่งการแปลงขอมูล 
ตางๆจากหลากหลายฟอรแมท ใชเวลาประมวลผล 
CPU คอนขางมาก ทั้งนี้บริษัทของเราก็มีการเติบโต 
เชนกัน ในปจจุบัน เราจางงานพนักงาน 200 คน 
จากเดิมที่มีเพียง 75 คน เมื่อเริ่มกอตั้งบริษัทกับ 
Amazon Web Services (AWS) นอกจากนี้เรายังมี 
บริการใหมๆเพิ่มเติมมากขึ้น เนื่องจากเราดําเนินการ 
รวมกับซัพพลายเออรโดยตรง”
ความทาทายของการเพิ่มพูนการรองรับ 
การประมวลผล
การวางแผนโครงสรางพื้นฐานและปริมาณการใชงาน
ที่เว็บไซต Wego รองรับได นั้นมีความเปนไปไดที่จะมี 
ความตองการในการขยายและรองรับการใชงาน 
ปริมาณที่มากขึ้นในเวลาที่จํากัด ทั้งนี้ปริมาณการ 
ใชงานจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับองคประกอบ 
หลายตัว เชน วันเวลา ความตองการแตละฤดูกาล 
เหตุการณทองถิ่นรวมถึงสถานการณโลก ฉะนั้นความ 
สามารถที่จะปรับเปลี่ยน และขยายการรองรับตาม 
ความตองการไดนั้นมีความจําเปนอยางมาก

ศูนยขอมูลในสถานที่ออนไซตสวนใหญไมสามารถรองรับ 
ปริมาณขอมูลที่ซํา้ซอนที่มาพรอมคาใชจายจํานวนมากได 
ฉะนั้น Wego จึงเปลี่ยนมาใช การประมวลผลบนคลาวด 
สาธารณะตามความตองการแบบ on-demand ทั้งยังสมัคร 
ใช AWS เพื่อประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ดีในป 2011 
ซึ่งประจวบเหมาะกับชวงการขยายการบริการในตลาดตะวัน-
ออกกลาง ทั้งนี้การประมวลผลและการดําเนินงานบนคลาวด 
ซึ่งมีประสิทธิภาพการประมวลผลสูงมาก สามารถใชประโยชน 
จากแหลงขอมูลที่แผขยายครอบคลุมการใชงานที่หลากหลาย

ชวยในการผสานและจับคูความตองการจากผูใช 
แตละราย อีกท้ังยังสามารถปรับเปล่ียน 
ประสิทธิภาพการใหบริการตามความตองการ 
ของลูกคาผานการจัดการโหลดเพ่ือควบคุมเวลา
แฝง ปริมาณงาน และความตองการใชงานตาม 
แบนดวิดทของลูกคาไดอีกดวย

แนะนาํ  AMD CPU-powered Amazon EC2 
C5a อินสแตนซ

ความตองการทางดานธุรกิจเหลาน้ี ชวยผลักดัน 
ใหแดเนียล พูน หัวหนาฝายวิศวกรซอฟตแวร, 
Wego (DevOps และโครงสรางพ้ืนฐาน)

เริ่มคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับฮารดแวร ที่สามารถรองรับ 
จํานวนอุปกรณเสมือนที่มากขึ้นได โดยไมตองกังวลถึง 
คาใชจายการดําเนินการที่เพิ่มพูนตามมา การคนควานี้ทําให 
ไดพบกับโปรเซสเซอรตัวใหมจาก AMD ซึ่งใชงาน C5a 
Amazon EC2 อินสแตนซ รูปแบบใหม ทั้งนี้ Amazon ไดออก 
EC2 อินสแตนซ รูปแบบตางๆของ AMD processors 
ออกมามากมายตั้งแตป 2018 ไมวาจะเปนเวอรชั่น C5a ของ 
C5, ซึ่งมีฟเจอร 2nd Gen AMD EPYC processors 
และใชงานที่ความถี่ 3.3 Gz และรองรับสูงสุดถึง 96 CPUs 
โดยขึ้นอยูกับรูปแบบยอยของอินสแตนซ

เรามีไพสําคัญในมือ
[C5a อินสแตนซ] 

ซึ่งชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
ใหครอบคลุมการทํางานมากขึ้น 

ทั้งยังชวยลดตนทุนอีกดวย 
มันวิเศษมากๆ”

แกรี่ ธีส (Gary Theis), 
ประธานฝายเทคโนโลยี,

Wego

สามารถหาขอเสนอท่ีเหมาะสมไดและ
ตัดสินใจซ้ือ ท้ังน้ีการท่ีจะมีปริมาณ 
ขอมูลท่ีมากข้ึนจากแหลงขอมูลท่ี 
หลากหลายก็แสดงวาเราตอง 
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
และประมวลผลใหมากข้ึน 
เพ่ือรองรับการใชบริการของลูกคา 
เพ่ือใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด



1.สําหรบัขอมลูเพิม่เติม: https://aws.amazon.com/ec2/amd/. 
@2020 Advanced Micro Devices, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ AMD โลโกลูกศร AMD EPYC และการผสมผสานเครื่องหมายการคาของ Advanced Micro Devices, Inc.  ของ Inc. Amazon Web Services และโลโก AWS 
รวมถึงเครื่องหมายการคา Amazon.com, Inc หรือบริษัทใดใดที่เกี่ยวของ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ PCIE® คือเครื่องหมายการคาของ PCI-SIG 
ชื่อสินคาอื่นๆในเอกสารนี้ใชเพื่อจุดประสงคการระบุสินคาเทานั้นและอาจหมายรวมถึงเครื่องหมายการคาของบริษัทเหลานั้นดวย
เพิ่มเติม:
(Meta-search Engine: สามารถสืบคนขอมูลจาก Search Engine ที่หลากหลาย ชวยใหผูใชสามารถเลือกผลลัพธที่ตรงกับความตองการที่สุดจากโปรแกรมคนหาหลายโปรแกรมไดในเวลาอันรวดเร็ว)
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ตอโปรเซสเซอร หรือหนวยความจํา 4TB ตอเซิรฟเวอร สําหรับแบนดวิธ 
หนวยความจําสูงและความจุสําหรับแตละเซิรฟเวอร นอกจากนี้ AMD EPYC       
CPUs ยังรองรับ PCIe® 4.0 ถึง 128 lanes เพื่อการจัดเก็บที่รวดเร็ว นี่คือคําตอบที่ 
Wego ตองการ - การเพิ่มพูนพลังประมวลผล เพิ่มความสามารถในการจัดการ 
ขอมูล โดยไมตองเพิ่มตนทุน

ประสิทธิภาพในการทํางงานสูงขึ้น ดวยงบประมาณคงเดิม

ตัวเลือกน้ีเพอรเฟคตมากสาํหรับความตองการของ Wego เพราะไมตองเพ่ิมตนทุน 
อีกท้ังเม่ือเทียบแลว AMD CPU-เบส EC2 Amazon อินสแตนซ ราคาตํ่ากวาถึง 10% 
เม่ือเปรียบเทียบตอโหนดกับ EC2 อินสแตนซ 1 ท้ังยังมีประสิทธิภาพท่ีสูงกวา 
รวมถึงความสามารถในการดําเนินการอินสแตนซจาํนวนมากข้ึน 
ดวยตนทุนท่ีคงเดิมอีกดวย และน่ีคือส่ิงท่ี Wego ตองการอยางมาก 

“การเปล่ียนมาใช C5a… ชวยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทาํงานมากข้ึนถึง 30% 
โดยยังคงงบประมาณเดิมเอาไวได” พูน กลาว

ขอดีย่ิงไปกวาน้ีก็คือ คาดาํเนินการการเปล่ียนแปลงตํา่มาก 
และยังใชเวลารวดเร็วภายใน 1 สัปดาหเทาน้ัน ในการยายมา 
สูระบบใหม “การท่ีบริการน้ีมีอยูจริง ชวยเสริมสรางจุดยืน 
ของเราใหแข็งแกรงข้ึน” ธีส กลาวเสริม “การมีไพสาํคัญในมือ 
ซ่ึงชวยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใหครอบคลุมการทาํงานมากข้ึนได 
น้ันวิเศษมากๆ ท้ังยังชวยลดตนทุนอีกดวย ”

 ขอดีเหลาน้ีเห็นไดชัดเจนอยางย่ิง ฉะน้ันในปจจุบัน โครงสราง 
พ้ืนฐานและการดาํเนินงานของ Wego กวา 90 % น้ันใช AMD 
processor-based AWS อินสแตนซ และเพ่ือตอยอดความ- 
สาํเร็จน้ี บริษัทกาํลังทดลองยายขอมูลและอินสแตนซท่ีเหลือ 

amd.com/epycsignup

เกี่ยวกับ Wego
Wego กอต้ังข้ึนในป 2005 โดยเปนผูนําเก่ียวกับมารเก็ตเพลสดานการทองเท่ียว 
ออนไลนในแถบเอเชียแปซิฟก ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA- Middle 
East and North Africa) โดยใชเทคโนโลยีเพ่ือรังสรรคกระบวนการอัตโนมัติ 
ในการคนหา และเปรียบเทียบผลของสายการบิน โรงแรม และเว็บไซตเอเจนซ่ี 
ทองเท่ียวออนไลนหลายรอยแหง ในปจจุบัน มีผูใช Wego กวาลานคนตอเดือน 
โดยมีท้ังผูท่ีเดินทางเพ่ือการผจญภัย เดินทางเพ่ือการทาํงาน 
เดินทางเพ่ือครอบครัว และเหตุผลอ่ืนๆอีกมากมาย Wego ชวยใหประสบการณ 
การวางแผนการเดินทาง การจองไฟลทเคร่ืองบิน การจองโรงแรม 
และการจองทริปราบร่ืนท่ีสุด เทาท่ีจะเปนไปได สาํหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
สามารถติดตอท่ี wego.com.

เก่ียวกับ AMD 

เปนเวลากวา 50 ปท่ี AMD เปนผูนําดานนวัตกรรม คอมพิวเตอรท่ีมีสมรรถนะ 
ยอดเย่ียม การทาํกราฟฟก และเทคโนโลยีวิชวลไลเซช่ัน (visualization 
technologies) ซ่ึงเปนรากฐานของการสรางเกมส แพลตฟอรมเสมือนจริง 
และศูนยขอมูล AMD น้ันเปนสวนหน่ึงของผูบริโภคหลายรอยลานคน 
บริษัทช้ันนาํในฟอรจูน 500 และสถาบันวิจัยแนวหนาท่ัวโลก ตางก็ใชเทคโนโลยี 
ของ AMD เพ่ือพัฒนาดานชีวิตสวนตัว การทาํงาน และความบันเทิง 
พนักงานท่ัวโลกของAMD มุงม่ันท่ีจะรังสรรคผลิตภัณฑท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจ 
ใหลูกคาทุกทานอยูเสมอ สาํหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ AMD ท่ีสรางสรรค 
ปจจุบันใหมีคุณคาและสรางแรงบันดาลใจสาํหรับอนาคต
โปรดติดตามท่ี  amd.com/EPYC. 

“การเปล่ียนมาใช C5a… 
ชวยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 

การทาํงานมากข้ึนถึง 30% 
โดยยังคงงบประมาณเดิมไวได”

แดนเนียล พูน (Daniel Poon), 
หัวหนาฝายวิศวกรซอฟตแวร, 

Wego

ความตองการของ Wego ไดรับการตอบสนองดวย 2nd Gen AMD EPYC CPUs, 
the C5a อินสแตนซท่ีรองรับประสิทธิภาพการทาํงานท่ีสูงข้ึนพรอมดวยอุปกรณ 
เสมือนจาํนวนมากข้ึน การออกแบบของ AMD Processors น้ันไดรับการปรับให 
เหมาะสมสําหรับแอปพลิเคชันท่ีเนนการประมวลผล และการวิเคราะห
ขอมูลจาํนวนมหาศาลแบบเรียลไทม เทคโนโลยี ชิป 7nm ใน2nd Gen 
AMD EPYC processors สามารถบรรจุไดมากถึง 64 คอร 
ในแพคเกจ CPU ซ็อกเก็ตเด่ียว ซ่ึงชวยประหยัดงบประมาณ 
ดวยคอรท่ีมากข้ึนในอุปกรณเซิรฟเวอรแตละเคร่ือง ฉะน้ันเม่ือตอง 
รองรับขอมูลจาํนวนมากท่ีมาจากหลายแหลง AMD EPYC CPU 
ซ่ึงเปนผูนาํในวงการ I/O จึงตรงกับความตองการดานคอมพิวเตอร 
ของ Wego และชวยปรับปรุงกระบวนการ เพ่ิมอัตราการใชเซิรฟเวอร 
ใหเต็มประสิทธิภาพข้ึน ท้ังน้ี 2nd Gen AMD EPYC 
โปรเซสเซอรมีหนวยความจาํ DDR4-3200 8 ชองสาํหรับ 2TB

ไปยังแพลตฟอรม AMD ดวย “เราพึงพอใจการทํางานของ AMD มาก 
และเราวางแผนที่จะใชบริการ AMD ตอในอนาคตอันใกลนี้ดวย 
ในขณะนี้เรายังมีอินสแตนซบางประเภท ที่ AMD EPYC ยังไมรองรับ แตเมื่อ AWS 
ออก AMD อินสแตนซ เราก็พรอมที่จะลองใช”

สาํหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ AMD EPYC™ PROCESSORS 
วามีประโยชนกับธุรกิจของคุณอยางไร ?
เชิญลงทะเบียน
เพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติมทาง

ตองการขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Commercial ของ AMD สําหรับธุรกิจของคุณ?

ติดตอผูเชี่ยวชาญ

https://www.wego.com/
https://www.amd.com/epyc
https://explore.amd.com/server-newsletter/sign-up?utm_campaign=casestudies&utm_medium=textlink&utm_source=pdf&utm_content=text_link
https://www.amdthailand.com/business-solution/contactsale/



