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อุตสาหกรรม
ผูใหบริการโครงสรางพื้นฐานอินเทอรเน็ต

ความทาทาย
สามารถดาํเนินการการใชงานอุปกรณเสมือน
มากขึ้นตอเซิรฟเวอรเพื่อลดตนทุน

วิธีการแกปญหา
การใช AMD EPYC™ 7552 processors

ผลลัพธ
สามารถใชงานอุปกรณเสมือนไดมากขึ้น
ถึง 5 เทาตอเซิรฟเวอร 
เมื่อเทียบกับการใชงานแบบเดิม

ภาพรวม 
AMD EPYC 7401P ที่มี 24 cores
AMD EPYC 7552 ที่มี 48 cores

คูคาดานเทคโนโลยี

GMO ซูเปอรชารจ 
การใหบริการคลาวด
ดวย AMD EPYC ™ CPUs
ชวยเพิ่มความหนาแนนของอุปกรณเสมือน
พรอมชวยลดตนทุนสําหรับ Microsoft Hyper-V®
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จากขอมูลวิจัยของ Gartner Research 
มีการคาดการณวาตลาดคลาวดสาธารณะจะมี
การเติบโตท่ัวโลกถึง 20% ในป 2020 
ท้ังน้ียังมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ืองไปอีก
หลายปอีกดวย บริษัท GMO Internet, Inc 
คือบริษัทสัญชาติญ่ีปุน ณ กรุงโตเกียว 
ท่ีใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานอินเทอรเน็ต 
มีผลงานอันเปนท่ีประจักษดานการใหบริการคลาวด 
ตามแพลตฟอรม Microsoft และ Open Source ตางๆ 
ท้ังน้ีเม่ือ GMO ไดรูจักกับ AMD EPYC™ Processors 
ซ่ึงเปนเทคโนโลยีใหม ก็ม่ันใจวาเทคโนโลยีน้ีคือตัวเลือก 
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะชวยยกระดับการใหบริการ
ทางคลาวดใหดีย่ิงข้ึน ธุรกิจคลาวดเปนธุรกิจท่ีตอง 
ตอสูเร่ืองราคาอยางมาก ดังน้ันจาํนวน
อุปกรณเสมือน (VMs) 
ท่ีแตละเซิรฟเวอรรองรับไดจึงมี
ความสาํคัญอยางย่ิงยวด 
“เราสามารถลดตนทุนไดโดยการปรับใ
หมีความหนาแนนของอุปรกรณเสมือ
นตอเซิรฟเวอรมากข้ึน” ยูยะ มาโตบะ, 
ผูชวยผูจัดการ , 
ทีมผลิตภัณฑดานคอมพิวเตอร, 
การบริการคลาวดเซอรวิส,GMO

กอนหนาน้ี GMO ดาํเนินการดวย เซิรฟเวอรซอกเก็ตคู 
20 racks โดยมี x86 processors ท่ีมี 4 คอรตอ CPU 
“จาํนวนอุปกรณเสมือน สูงสุดอยูท่ี 40 ตัวตอเซิรฟเวอร” 
มาโตบะกลาว 
GMO ใหบริการ อุปกรณเสมือน VMs แกลูกคาเพ่ือติดต้ัง 
และดาํเนินการซอฟตแวรบนคลาวด ดังน้ันปริมาณ VMs 
ตอเซิรฟเวอรน้ันจะแปรผลตรงเทากับจาํนวนลูกคาท่ีเรา
สามารถรรองรับได GMO ไดรับคําแนะนาํจาก Dell 
Technologies ซ่ึงเปนคูคาดานฮารดแวรใหลองใช
1st Gen AMD EPYC processors ในเซิรฟเวอร Dell 
EMC PowerEdge R6415 rack 
เพ่ือพัฒนาดานความหนาแนนท่ีบริษัทสามารถรองรับได 
อันท่ีจริง GMO ประทับใจความสําเร็จท่ี AMD 
ไดรับในระดับซีพียูสาํหรับผูบริโภคท่ัวไปอยูแลว

“AMD Processors ไดรับการประเมิน 
ไวสูงมาก” มาโตบะ อธิบาย 
“เราเชื่อวาเมื่อซีพียูสําหรับผูบริโภค
ไดรับเสียงตอบรับที่นาพึงพอใจ
ฉะนั้น CPU สําหรับเซิรฟเวอรก็นาจะมี 
ประสิทธิภาพที่ดีเชนกัน 
เราจึงตัดสินใจที่จะลองใช
AMD EPYC processor”

“ปริมาณวัตตตอคอร 
นาพึงพอใจเปนอยางมาก 
ดังนั้นเราสามารถเพิ่มพูน

ความหนาแนนของ
อุปกรณเสมือนได”

ยูยะ มาโตบะ, ผูชวยผูจัดการ , 
ทีมผลิตภัณฑดานคอมพิวเตอร, 

การบริการคลาวดเซอรวิส, 
GMO Internet, Inc.

Internet, Inc. กลาวอธิบายทั้งนี้จํานวน 
ปริมาณคอรตอซ็อกเก็ตของ AMD EPYC 
processors ทําให AMD เปนตัวเลือกที่นาสนใจ 
ของ GMO อยางมาก อันที่จริงแลวกอนหนานี้ 
GMO ดําเนินการระบบ Windows-based 
Hyper-V VMs ผานเซิรฟเวอร 20 racks
ดวย x86 processors ฉะนั้นเมื่อปรับมาใช AMD 
EPYC CPUs มาโตบะ คาดหวังวาจะสามารถลด 
จํานวนเซิรฟเวอรลงไดอยางมาก 
ซึ่งจะชวยลดคาใชจายในการดําเนินการ
และการจัดการไดอยางมาก
คอรที่ทรงพลังมากขึ้นดวย AMD EPYC
GMO ใหบริการอินเตอรเน็ตหลากหลายรูปแบบ 
มีท้ังแบบโดเมนและเซิรฟเวอรโลหะเปลือย ท้ังน้ี 
จุดเดนของบริษัทอยูท่ี การใหบริการคลาวด 
ผานระบบปฏิบัติการเชิงพาณิชย Windows
และ Hyper-V ซ่ึงเปนเทคโนโลยีการจําลอง 
เคร่ืองเสมือน รวมถึงแพลตฟอรมโอเพนซอรซ 
Linux® ซ่ึงรองรับการใหบริการ Hyper-V

เนื่องจาก GMO จะยายอุปกรณเสมือน 
VMs ไปสูแพลตฟอรมใหม ฉะนั้นความเขากัน 
ไดอยางสมบูรณกับ Windows และ Hyper-V 
จึงมีความสําคัญอยางมาก “ทั้งนี้ AMD EPYC 
processor-based PowerEdge เซิรฟเวอร
ของ Dell EMC ไดรับการรับรองอยางรวดเร็ว 
สําหรับการยายมาสู Windows และ Hyper-V 
นี่จึงเปนอีกเหตุหนึ่ง ที่จูงใจใหเราเปลี่ยนมาใชบริการ 
ของบริษัทนี้" มาโตบะ กลาวเสริม การเปลี่ยนไปยัง 
AMD EPYC เปนไปไดอยางราบรื่นดวยการสนับสนุน 
อยางดีจาก AMD ที่ชวยอํานวยความสะดวก
“เราเปลี่ยน เซิรฟเวอร x86 ตัวเกา มาใช AMD EPYC 
ตัวใหมแทน ซึ่งสามารถรองรับความหนาแนน 
ของอุปกรณเสมือน VMs ตอเซิรฟเวอรเพิ่มพูนขึ้น 
อยางมาก และเรายังหวังที่จะพัฒนาความหนาแนน 
ของอุปกรณเสมือน VMs ตอเซิรฟเวอรมากยิ่งขี้น 
อีกดวย” ดังนั้น GMO จึงทดลองใช 2nd Gen AMD 
EPYC processor เมื่อสินคานี้ออกสูตลาด
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ลดตนทุนการดาํเนินการดวย ซ็อกเก็ตเด่ียว 

GMOทาํการทดสอบประสิทธิภาพโปรเซสเซอรตางๆ เพ่ือใหแนใจวาเลือกใช 
โปรเซสเซอรท่ีถูกตองเหมาะสมสาํหรับการอัพเกรดคร้ังตอไป โดยทดสอบ 
แพลตฟอรม ‘1st Gen AMD EPYC 7401P processor’ กับ ‘non-AMD 12-core 
CPUs แบบซ็อกเก็ตคู’  และ ‘48-core 2nd Gen AMD EPYC 7552 processor

แผนงานในอนาคตของ AMD EPYC มุงมั่นใหบริการที่มากขึ้น

GMO ประสบความสาํเร็จในการใหบริการดวย AMD EPYC processor ดวยเวิรคโหลด 
Windows Hyper-V ฉะน้ันทางบริษัทจึงพิจารณาขยาย การใหบริการในรูปแบบอ่ืนๆ 
โดยจะเร่ิมท่ี การใหบริการคลาวดโอเพนซอรส บน Linux “เซิรฟเวอร Windows 
มีความเสถียรมาก” มาโตบะกลาว พรอมเสริมวา “ความทาทายในอนาคตอยูท่ี

่ซอฟตแวร โอเพนซอรส EPYC ทั้งนี้ ในอดีตเรามีตัวเลือก CPU 
เพียงตัวเดียวสาํหรับแพลตฟอรม x86 แตในปจจุบันเรามีตัวเลือก 
มากขึ้นในการนําเสนอและการใชงาน”

นอกจากการเปลี่ยนจาก AMD EPYC processors เจน 1 มาสูเจน 2 
แลว GMO ยังไดเพิ่มปริมาณความจุของเมมโมรี่ จาก 256GB 
มาเปน 512GB อีกดวย—ทั้งนี้ยังอยูภายใต ความจุสูงสุดที่ 4TB 
ที่แพลตฟอรม AMD processor รองรับ ในขณะนี้ GMO ยังไมไดใช 
AMD EPYC processor ที่รองรับ PCI Express® 4.0 แตวางแผน 
ที่จะใชสําหรับรูปแบบ ในอนาคต “เรากําลังจะพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานเดสกท็อป เสมือนจริง (VDI) สําหรับองคกร ดังนั้น PCI 
Gen 4 จะมีบทบาทสําคัญอยางมาก เราจะใช GPU 
สําหรับการรังสรรค VDI และจะตองใชงาน PCI Gen 4 ทั้งนี้ AMD 
สามารถสนับสนุนดาน GPU

amd.com/epycsignup 

เกี่ยวกับ GMO Internet Group

“เราเปลี่ยน เซิรฟเวอร x86 ตัวเกา 
มาใช AMD EPYC ตัวใหมแทน 

ซึ่งสามารถรองรับความหนาแนนของ
อุปกรณเสมือนตอเซิรฟเวอรเพิ่มพูน 

ขึ้นอยางมาก... ดวยระบบ               
x86 processors ตัวเกานั้น 

หากเราตองการเพิ่มปริมาณคอร 
ใหเทียบเทาระดับ AMD 
จะมีคาใชจายที่สูงมาก”

ยูยะ มาโตบะ, ผูชวยผูจัดการ , 
ทีมผลิตภัณฑดานคอมพิวเตอร, 
การบริการคลาวดเซอรวิส, GMO 

Internet, Inc.

 ซ็อกเก็ตเด่ียว’ โดยใช Maxon Cinebench Release 20 โดยผลลัพธ 
ท่ีไดจะเห็นวา ตัว ‘non-AMD x86 processors’ มีความเร็วมากกวา 
แพลตฟอรม ‘1st Gen AMD EPYC’ ท่ี GMO ใชอยูในปจจุบันถึง 59% 
เพราะมีความถ่ีสัญญาณนาฬกาท่ีสูงกวาตัวเกามาก ท้ังน้ีผลลัพธ 
การทดสอบของ ‘2nd Gen AMD EPYC’ น้ันมีความเร็วมากกวา 
‘non-AMD x86 CPUs’ ถึง 58%  เพราะมีจาํนวนคอรมากกวา        
ถึง 2 เทา
สําหรับการใหบริการระบบคลาวดนั้น ความสําคัญไมไดอยูที่เพียง             
ประสิทธิภาพ ของการทํางานเทานั้น แตตองคํานึงถึงจํานวนอุปกรณ                
เสมือน VMs ที่สามารถ รองรับไดในงบประมาณที่จํากัด จะเห็นไดวา                       
x86 processors ตองใชระบบซ็อกเก็ตคู และมีราคาคา CPUs 
ที่สูงกวาเพื่อใหไดประสิทธิภาพการทาํงานสูงเทียบเทากับ การทํางาน                    
ของ AMD EPYC 7552 processor ซึ่งสามารถทําไดดวยระบบซ็อกเก็ตเดี่ยว 
“ดวยระบบ x86 processors ตัวเกานั้น หากเราตองการเพิ่มปริมาณคอรใหเทียบเทา 
AMD จะมีคาใชจายที่สูงมาก” มาโตบะ อธิบาย ฉะนั้นจะเห็นไดวา AMD EPYC 
เซิรฟเวอรราคาตํ่ากวา อีกทั้งคาใชจายการดําเนินการในแตละวัน ก็ยังตํ่ากวาอีกดวย 
“การลดจากซ็อกเก็ตคูเปนซ็อกเก็ตเดี่ยว ชวยประหยัดการใช พลังงานไดอยางมาก”

ผลลัพธที่ไดคือความสามารถในการเพิ่มพูนจํานวนอุปกรณเสมือน VMs 
ตอเซิรฟเวอรจํานวนมาก สงผลให GMO สามารถคงประสิทธิภาพการทํางาน 
ไดดวยเซิรฟเวอร เพียงแค 2 racks จากเดิมที่ตองใชถึง 20 racks “ 
เมื่อเทียบกับรุนเกากอนที่จะเปลี่ยนมาใชรูปแบบปจจุบัน เราเคยใช40 VMs 
ตอเซิรฟเวอร ในปจจุบันเราสามารถเพิ่มเปน 250 VMs ตอเซิรฟเวอร”              
มาโตบะ กลาวเสริม ดวยเหตุนี้จึงชวยลดคาใชจายทางดานใบอนุญาต 
ซอฟตแวรลงไดดวย

“ทั้งนี้ หากวาจํานวนซ็อกเก็ตมีปริมาณมาก เราก็จะมีคาใชจายมากขึ้น เนื่องจากวา 
เราใชใบอนุญาตผูใหบริการของ Microsoft สําหรับ Windows Server ดังนั้นหาก 
เราสามารถลดจํานวนคอรลง โดยคงจํานวน VMs ไวได เราก็จะลดคาใชจายลงได 
นี่จึงเปนคุณประโยชนอีกทางหนึ่งที่เราไดรับจาก 2nd Gen AMD EPYC.”

              ดังนั้นเราวางแผนที่จะใชงานบริการเหลานี้ในอนาคต” ในขณะนี้ GMO 
ใชประโยชน จากAMD EPYC Processors ไดอยางเต็มที่ “ปริมาณวัตตตอคอร 
นาพึงพอใจเปนอยางมาก ดังนั้นเราสามารถเพิ่มพูนความหนาแนน ของอุปกรณเสมือน 
VMs ได” และเมื่อพิจารณาแผนการพัฒนาเจน 3 ของ AMD EPYC ก็สงผลให GMO 
สามารถกําหนดแผนการพัฒนาการใหบริการในอนาคต ไดเชนกัน
“AMD มีการพัฒนาและกาวขามความทาทายใหมๆอยูโดยตลอด
ฉะนั้นเราเองก็สามารถ ยกระดับการใหบริการไดเชนกัน ซึ่งเปนประโยชนอยางมาก”

สาํหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ AMD EPYC™ PROCESSORS 
วามีประโยชนกับธุรกิจของคุณอยางไร ?
เชิญลงทะเบียน
เพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติมทาง

GMO Internet Group คือผูนําในอุตสาหกรรมการใหบรกิารอินเตอรเน็ต 
โดยครอบคลมุทัง้การพัฒนาและดําเนินการโดเมนทีใ่ชกันอยางแพรหลายทีสุ่ดของ
ญีปุ่น ซึง่รวมทัง้ดานโฮสติง้และคลาวด อีคอมเมิรซ 
การรักษาความปลอดภัยและโซลูชัน่ดานการชําระเงิน 
ทางกลุมยังครอบคลุมการทํางานเกีย่วกับ แพลตฟอรมFX เทรดดิง้ 
ออนไลนทีใ่หญทีสุ่ดในโลก รวมถึงการโฆษณาออนไลน 
สือ่อินเทอรเนต็และบริการทีเ่กีย่วของกับ cryptoassets อีกดวย GMO Internet, 
Inc. (TSE: 9449) มีสํานักงานใหญตัง้อยูที ่โตเกียว ประเทศญีปุ่น 
สําหรับขอมูลเพิม่เติม สามารถติดตามไดที ่gmo.jp/en.

เกี่ยวกับ AMD
เปนเวลากวา 50 ปท่ี AMD เปนผูนาํดานนวัตกรรมคอมพิวเตอรท่ีมีสมรรถนะ 
ยอดเย่ียม การทํากราฟฟก และเทคโนโลยีวิชวลไลเซช่ัน (visualization 
technologies) ซ่ึงเปนรากฐานของการสรางเกมส แพลตฟอรมเสมือนจริง 
และศูนยขอมูล AMD น้ันเปนสวนหน่ึงของผูบริโภคหลายรอยลานคน 
บริษัทช้ันนาํในฟอรจูน 500 และสถาบันวิจัยแนวหนาท่ัวโลก ตางก็ใชเทคโนโลยี 
ของ AMD เพ่ือพัฒนาดานชีวิตสวนตัว การทาํงาน และความบันเทิง 
พนักงานท่ัวโลกของAMD มุงม่ันท่ีจะรังสรรคผลิตภัณฑท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจ 
ใหลูกคาทุกทานอยูเสมอ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ AMD ท่ีสรางสรรค 
ปจจุบันใหมีคุณคาและสรางแรงบันดาลใจสําหรับอนาคต โปรดติดตามท่ี  
amd.com/EPYC. 

ตองการขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Commercial ของ AMD สําหรับธุรกิจของคุณ?

ติดตอผูเชี่ยวชาญ

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/



