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บทคัดย่ อ

1. คํานํา

บทความนี@ นํ า เสนอวิ ธี ก ารใหม่ เ พื อ จั ด เก็ บ สถานะการ
ประมวลผลของเครื องคอมพิ วเตอร์ เสมือนลงสู่ ห น่ วยเก็บข้อมูลสําหรั บ
การประมวลผลแบบทนทานต่อความผิดพร่ องเรี ยกว่า การทําเช็คพอยต์ติง@
ไลฟ์ แบบเทรด (Thread-base Live Checkpointing หรื อ TLC) ซึ งจะสร้าง
เทรดใหม่ ข@ ึ น มาเพื อ ทํา การเช็ค พอยต์ส ถานะของเครื อ งคอมพิ ว เตอร์
เสมือนในขณะเดี ยวกันกับที เครื องคอมพิ วเตอร์ เสมือนนั@นทํางาน โดยที
ข้อมูลสถานะส่ วนหนึ งจะถูกเก็บบนระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL ผูว้ ิจยั
ได้สร้ า งซอฟต์แวร์ ตน้ แบบของวิ ธีการ TLC บนระบบ Kernel-based
Virtual Machine และทดลองไช้ TLC เก็บสถานะของเครื องคอมพิวเตอร์
เสมือนแบบ SMP ขณะประมวลผลโปรแกรม NPB Benchmark ทีใช้ซีพียู
และหน่ วยความจํามากสามโปรแกรม ผูว้ ิจยั พบว่าวิธี การแบบ TLC มี
ประสิ ทธิ ภ าพการทํา งานมากกว่า วิธี การเช็ค พอยต์แบบเดิ มของระบบ
KVM เนืองจากใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 0.20 ถึง 0.31 เท่าของเวลาทีวิธีการ
เช็คพอยต์แบบเดิมใช้
คําสําคัญ: การเช็คพอยต์, คอมพิวเตอร์เสมือน

Abstract
This paper presents a novel Thread-base Live Checkpointing
(TLC) mechanism of Virtual Machines that collects the state of a virtual
machine live while the virtual machine is running and stores partial state
information on a NoSQL database to increase checkpointing
performance. We have extended the Kernel-based Virtual Machine
software to host the TLC mechanism and conducted experiments on

ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ถูกนําไปใช้
สําหรับการประมวลผลสมรรถนะสู งเพิมมากขึ@นเนื องจากเทคโนโลยีการ
ทําคอมพิวเตอร์เสมือนได้รับการพัฒนาทั@งด้านซอฟต์แวร์และฮารดแวร์ ให้
มีประสิ ทธิ ภาพใกล้เคียงกับคอมพิ วเตอร์ จริ ง เป็ นผลให้การประมวลผล
สมรรถนะสู ง ได้รั บประโยชน์ จ ากความสามารถและคุณ ลัก ษณะของ
คอมพิวเตอร์เสมือนไปด้วย
ความสามารถประการหนึ ง ของการทํา คอมพิ วเตอร์ เ สมื อ น
(Virtualization) ทีเป็ นประโยชน์สําหรับการประมวลผลสมรรถนะสู งคือ
ความสามารถในการทําเช็คพอยต์ติง@ (Checkpointing) ซึ งเป็ นการจัดเก็บ
สถานะ (State) ของเครื องคอมพิวเตอร์ เ สมือนทั@งเครื องลงบนหน่วยเก็บ
ข้อมูลถาวร (Persistent Storage) เพือให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยกคืน (Recovery)
การประมวลผลของคอมพิ วเตอร์ เ สมื อ นต่อ จากตํา แหน่ ง ที ทํา การเช็ค
พอยต์บนเครื องคอมพิวเตอร์ จริ ง (Host Computer) เครื องใหม่ได้หลังจาก
ทีเครื องคอมพิวเตอร์จริ ง เดิมของเครื องคอมพิวเตอร์เสมือนล่ม
แต่การทําเช็คพอยต์ติ@งสําหรับคอมพิวเตอร์ เสมือนทีเป็ นแบบ
SMP ที มี ห น่ วยความจํา หลัก ขนาดใหญ่ และประมวลผลโปรแกรม
สมรรถนะสูงนั@นทําได้ยากเนื องจากวิธีการทีมีอยูต่ อ้ งหยุดพักคอมพิวเตอร์
เสมื อนเป็ นเวลานานเพือเก็บสถานะบนหน่วยเก็บข้อมูลถาวรโดยเฉพาะ
อย่างยิง เมื อหน่ วยเก็บข้อมูล ถาวรนั@น อยู่บนเครื องคอมพิ วเตอร์ จริ งต่า ง
เครื องจากทีคอมพิวเตอร์เสมือนปฎิบตั ิการอยู่

SMP virtual machines running three CPU and memory-intensive NPB

งานวิจยั นี@ นาํ เสนอการทําเช็คพอยต์ติง@ ไลฟ์ แบบเทรด

benchmarks. The results show TLC performed several times better than

Thread-based Live Checkpointing (TLC) ซึงจะสร้างเทรดใหม่ข@นึ มาเพือ

the traditional virtual machine checkpointing method.

ทําการเช็คพอยต์สถานะของเครื องคอมพิวเตอร์เสมือน ไลฟ์ คือทําไป
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หรื อ

พร้อมๆกันกับการประมวลผลของเครื องคอมพิวเตอร์เสมือน โดยทีขอ้ มูล

สถานะส่ วนหนึงจะถูกเก็บบนระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL [1] เพือเพิม

พักการประมวลผลดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้น งานวิจยั ของ วศิ นีย ์ ศิริปุณย์

ประสิ ทธิภาพของการเช็คพอยต์ติง@

ผูว้ ิจยั ได้สร้างระบบต้นแบบและ

และกษิดิศ ชาญเชี ยว [9] เป็ นงานวิจยั แรกที นาํ เสนอวิธีการเช็คพอยต์ติ@ง

ทดสอบกับโปรแกรม NPB benchmarks [2] สามโปรแกรมและพบว่า

แบบ ไลฟ์ ซึ งอนุ ญ าตให้ ก ารทํ า เช็ ค พอยติ@ ง เกิ ด ขึ@ นพร้ อ มกั บ การ

วิธีการ TLC ใช้เวลาเพียงแค่ 0.08 ถึง 0.14 เท่าของเวลาทีวิธีการเดิมใช้ใน

ประมวลผล

การหยุดการทํางานโดยรวมของเครื องคอมพิวเตอร์เสมือน (นอกจากนั@น
TLC จะพยายามกระจายการหยุดนี@ออกไปเป็ นเวลาย่อยๆ เพือให้ผใู้ ช้รู้สึก
ถึงการขัดจังหวะการทํางานให้นอ้ ยทีสุด) และพบว่า TLC ใช้เวลาในการ
ทําเช็คพอยต์ติง@ ทั@งหมดเพียง 0.20 ถึง 0.31 ของเวลาทีใ ช้โดยวิธีการเดิ ม

2. ทบทวนวรรณกรรม

ในงานวิ จัย นี@ ผู ้วิ จัย ได้ ป รั บ ปรุ ง ระบบดั ง กล่ า วให้ ส ามารถ
รองรั บการทํา งานของคอมพิ วเตอร์ เสมื อนแบบ SMP และส่ ง ข้อมู ล
สถานะส่ ว นหนึ ง ไปเก็ บ ที ร ะบบฐานข้อ มู ล แบบ NoSQL เพื อ เพิ ม
ประสิทธิภาพในการเก็บสถานะให้มากขึ@น

3. วิธีการ TLC

งานวิจยั ทางด้านเช็คพอยต์ตงิ@ ทีผา่ นมาส่วนใหญ่เป็ นการเก็บ

วิธีการเช็คพอยติง@ แบบ TLC มีหลักการคือการโอนภาระงาน

สถานะของโพรเซส ยกตัวอย่างเช่นระบบ Condor [3] ระบบ libckpt [4]

ในการเช็ คพอยต์ไปไว้ทีเ ทรดใหม่ เพื อพยายามให้ก ารเช็ คพอยต์ส่ง ผล

และระบบ BLCR [5] เป็ นต้น ในระบบเหล่านี@ผใู ้ ช้จาํ เป็ นต้องติดตั@ง

กระทบกับการประมวลของเครื อ งคอมพิ วเตอร์ เ สมื อ นให้น้อยและไช้

ซอฟต์แวร์เพิมเติมเช่น library หรื อ OS kernel module บน

ประโยชน์ของซี พียู Multi-core ในขณะเดียวกัน ในงานวิจยั นี@ ผวู้ ิจยั ได้เพิม

ระบบปฏิบตั ิการของเครื องคอมพิวเตอร์จริ ง อันเป็ นภาระของผูใ้ ช้ที

ขยายซอฟต์แวร์ KVM (qemu-kvm version 1.0) ซึ งเป็ นไฮเปอร์ ไวเซอร์

จะต้องจัดหาและติดตั@งแอพพลิเคชัน และซอฟแวร์สาํ หรับเช็คพอยต์และ

แบบโอเพ่นซอรส์ให้ทาํ เช็คพอยติง@ แบบ TLC ได้

OS เวอร์ชนั ทีทาํ งานร่ วมกันได้ ทําให้เกิดความพึงพากัน (Dependency)
สูง เป็ นผลให้การเปลียนแปลงปรับปรุ งส่ วนใดส่วนหนึงทําได้ยาก
ในทางกลับกันการทําเช็คพอยต์ติง@ ในระดับของคอมพิวเตอร์
เสมื อนนั@นมี ความโปร่ งใส (Transparency) กับผูใ้ ช้ แอพพลิ เคชัน และ
Guest OS ทีปฏิบตั ิการบนระบบคอมพิวเตอร์เสมือนสู งและไม่เป็ นภาระ
ของผูใ้ ช้อี กต่ อไป เพราะการทําเช็คพอยต์ติ@ งเกิด ขึ@นในไฮเปอร์ ไวเซอร์
(Hypervisor) ซึ งเป็ นซอฟต์แ วร์ จัด การการประมวลผลของระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนทีอยูใ่ นระดับตํากว่าเกส โอเอส (Guest OS )
อย่างไรก็ตามการทําเช็คเช็คพอยต์ติ@งของคอมพิวเตอร์เสมือน
ทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั มีขอ้ เสี ยคือไฮเปอร์ ไวเซอร์ตอ้ งหยุดพักการประมวลผล
ของคอมพิวเตอร์เสมือนเพือจัดเก็บสถานะของอุปกรณ์ (Device) ทุกอย่าง
รวมทั@งหน่วยความจําหลัก (ซึ งมักจะมีขนาดใหญ่) ของระบบคอมพิวเตอร์
เสมื อ นลงสู่ แ ผ่ น ดิ ส ก์ การหยุ ด นี@ มั ก จะใช้ เ วลานานเมื อ ขนาดของ
หน่วยความจํามีขนาดใหญ่และการเขียนข้อมูลลงแผ่นดิ สก์ทาํ ผ่านระบบ
เครื อข่ายเช่น NFS
ไฮเปอร์ไวเซอร์ส่วนใหญ่ไม่วา่ จะเป็ น vmware [6] หรื อ KVM
[7] หรื อ Xen [8] มีความสามารถในการทําเช็คพอยต์ติ@ง (บางไฮเปอร์ ไว
เซอร์ เรี ยกว่าการสร้าง snapshot) อยูแ่ ล้ว แต่ทุกไฮเปอร์ไวเซอร์ ตอ้ งหยุด

รู ปที 1 โครงสร้างและขั@นตอนการทํางานของ TLC
จากรู ปที 1 ตามปกติแล้วเมือ KVM ประมวลผลคอมพิวเตอร์
เสมือนแบบ SMP KVM จะสร้างเทรดสําหรับจัดการ I/O และดูแลระบบ
ของคอมพิวเตอร์เสมือนเรี ยกว่า IO Thread (ดังภาพ) และสร้างเทรดเพือ
รองรับการประมวลผลหนึงเทรดต่อ SMP คอร์หนึงคอร์ TLC แบ่งการ
ทํางานออกเป็ น 4 ขั@นตอน ได้แก่ ขัNนตอนทีหนึง เมือเริ มทําการเช็คพ้อยน์
TLC จะสร้างเทรดขึ@นใหม่สองเทรด ชือว่า CHK Thread และ PS Thread
ดังภาพ และประสานการทํางานของเทรดทั@งสองกับ IO Thread

ขัNนตอนทีสอง CHK Thread ทําหน้าที สแกนและเก็บข้อมูล
หน่วยความจําของคอมพิ วเตอร์ เสมือนตั@งแต่เพจ (page) 0 ไปจนถึ งเพจ
สุดท้ายลงบนไฟล์เก็บสถานะเรี ยกว่า Checkpoint File (กําหนดให้เรี ยกว่า

4. ผลการทดลองเบือN งต้ น
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดลองเบื@องต้นเพือทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบ TLC โดยเตรี ยมการทดลองดังรู ปที 2

การทํางานของ CHK Thread ว่า ขั@นตอน 2.1) ในขณะเดียวกันที CHK
Thread ทํางาน TLC อนุญาตให้ IO Thread รองรับการประมวลผลของ
คอมพิ วเตอร์ เสมื อนตามปกติ แต่ TLC จะขัดจังหวะการทํางานของ IO
Thread เป็ นระยะๆทุกๆ 3 วินาที กําหนดให้เรี ยกช่วงเวลาการประมวลผล
ในอดีตของคอมพิ วเตอร์ เสมือนก่อนที จะเกิดการขัดจัง หวะแต่ละครั@งว่า
หนึ ง Epoch ในขณะทีมีการขัดจังหวะ TLC จะเรี ยกใช้ KVM system call
เพือสอบถามฮารด์แวร์วา่ มีหน่วยความจําหลักของคอมพิวเตอร์ เสมือนเพจ
ใดบ้างที ได้รับการเปลียนแปลงในช่วง Epoch ทีผา่ นมาและเก็บค่า Dirty
Bits ของเพจเหล่านั@นก่อนทีจะปล่อยให้ IO Thread กลับไปประมวลผล
Epoch ถัดไป ในขณะเดียวกัน PS Thread จะทํางานพร้อมๆกันไปและทํา
หน้า ที เ ดี ยวคื อส่ ง ข้อ มูล ของเพจที Dirty ไปเก็บ ที ฐานข้อ มู ล NoSQL
(กําหนดให้เรี ยกว่าการทํางานของ IO Thread และ PS Thread ในนี@ ว่า
ขั@นตอน 2.2) เนื องจากข้อมูลเพจที ถูกเก็บในขั@นตอน 2.2 นั@นใหม่กว่า
ข้อมูลทีถกู เก็บในขั@นตอน 2.1 ดังนั@น TLC จะลดจํานวนเพจทีตอ้ งเก็บโดย
ให้ข@นั ตอน 2.1 ละเว้นไม่เก็บข้อมูลของเพจที Dirty ในขั@นตอน 2.2
สํ า หรั บ ฐานข้อ มู ล NoSQL

ที ใ ช้ ใ นงานวิ จัย นี@ นั@ นเป็ น

Couchbase Server [1] ซึ งเก็บข้อมูลที ใช้งานไว้ในหน่ วยความจําของ
เครื องคอมพิวเตอร์และในแผ่นดิสก์ NoSQL มีความเหมาะสมสําหรับการ
เก็ บ ข้ อ มู ล เพจเพราะ ข้อ มู ล เพจสามารถอ้ า งอิ ง ได้ ด้ ว ยแอดเดรส
หน่วยความจํา และการเขียนข้อมูลลง NoSQL ทําได้เร็ วเพราะเก็บข้อมูล
ในหน่วยความจํา
ขัNนตอนทีสาม หลังจากทีข@ นั ตอน 2.1 สแกนและเก็บข้อมูลใน
เพจสุดท้ายแล้ว TLC จะจบการทํางานของ PS Thread และหยุดพักการ
ทํา งานของเทรดทุ กๆเทรดที ประมวลผลคอมพิ วเตอร์ เสมือนเพื อให้ IO
Thread เก็บข้อมูลของ Dirty เพจทีเหลืออยู่ เพื อให้การหยุดนี@ ส@ ันทีสุดที จะ
เป็ นไปได้ TLC จะสร้างเทรดขึ@นมาจํานวนหนึง (n Threads ในรู ปที 1 โดย
ทีในงานวิจยั นี@ n คือจํานวนซี พียูคอร์ท@ งั หมดที เครื องคอมพิ วเตอร์ จริ งมี )
ให้ช่วยกันทําสําเนาของ Dirty เพจเหล่า นั@นไปยัง พื@ นที อีกส่ วนหนึ งใน
หน่วยความจําของเครื องคอมพิ วเตอร์จริ งเรี ยกว่า บัฟเฟอร์
ขัNนตอนทีสี TLC จะสัง ให้ทุกๆเทรดของคอมพิวเตอร์เสมือน
ประมวลผลต่อและให้ CHK Thread เขียนข้อมูลในบัฟเฟอร์ลงเก็บใน
Checkpoint File ไปในขณะเดียวกัน และจบการทําเช็คพอยต์หลังจากนั@น

รู ปที 2 ระบบคอมพิวเตอร์ทีใช้ในการทดลอง
จากรู ปผูว้ ิจยั ติด ตั@ง คอมพิ วเตอร์ จริ ง จํา นวน 3 เครื อ ง ได้แก่
sushi2 , sushi3 , sushi4 ใช้ระบบปฏิ บตั ิการ Ubuntu Server เวอร์ชนั
11.10 เครื องมี CPU แบบ AMD 12 Core 2.1 GHz มีหน่วยความจําขนาด
48 GB มี HDD แบบ SISC 15K rpm ขนาด 900 GB ทั@ง 3 เครื องเชือมต่อ
กันด้วยเนตเวิร์คความเร็ วสู งขนาด 10 GB โดยทีเครื อง sushi3 นั@นติดตั@ง
KVM ทีทาํ TLC และรันระบบคอมพิวเตอร์ เสมือนและแอพพลิเคชัน ทีใช้
ในการทดสอบ
Images ของคอมพิวเตอร์ เ สมือนทั@งหมดทีใช้ในการทดสอบ
รวมทั@ง Checkpoint File จะอยูบ่ นเครื อง sushi2 และเข้าถึงได้
ผ่าน NFS ส่ วนฐานข้อมูล NoSQL นั@นผูว้ ิจยั ติ ดตั@ง Couchbase-Server
เวอร์ ชนั 1.8 ที เครื อ งโฮสต์ sushi-2 และ sushi-4 และกํา หนดให้ แต่ ล ะ
เครื องรองรับ ข้อมูลในหน่วยความจําได้ 16 GB
ผู้วิ จ ัยได้ติ ด ตั@ง เครื อ งคอมพิ ว เตอร์ เ สมื อ นบนเครื อ งโฮสต์
คอมพิวเตอร์ sushi-3 โดยใช้ Guest OS เป็ น Ubuntu เวอร์ ชนั 10.04 โดย
กําหนดให้ใช้ SMP CPU 8 Core และมีหน่ วยความจํา 16 GB เครื อง
คอมพิ วเตอร์ เสมื อนรั น Benchmark ที ใช้เป็ นโปรแกรมที ใช้สําหรั บวัด
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานทางวิทยาศาสตร์ โดยนํามาทําการทดสอบ TLC
โปรแกรมวัดประสิ ทธิ ภาพนี@ ได้มาจาก NAS Parallel benchmark ทีมีการ
ใช้ CPU และ Memory จํานวนมาก ผูว้ ิจยั ทําการคอมไพล์โดยใช้ Open
MP สําหรับการทดลองครั@งนี@ ได้เลือกมา 3 ชุดโปรแกรม คือ SP class D
LU class D และ BT class D แต่ละชุดโปรแกรมจะใช้ CPU cores
ทั@งหมดของเครื องคอมพิวเตอร์ เสมือนและใช้ Memory สู งสุ ด 12.1 GB,
9.6 GB และ 11.8 GB ตามลําดับ

ตารางที 1 : ผลการทดลองใน Stage 2 วัดผลด้วย NPB Benchmark

จากตารางที 2 ที Stage 3 แสดงจํานวนของ Page ทั@งหมดทีถูกส่ งไป
จัดเก็บลงบัฟเฟอร์ ซึ งเป็ นขั@นตอนทีทาํ การหยุดคอมพิวเตอร์เสมือนเพือทํา
การจัดเก็บ Dirty Pages และทําการสร้างเทรดจํานวนเท่ากับ CPU ของ
โฮสต์คือ 12 เทรด มาช่วยการจัดเก็บข้อมูลไปทีบฟั เฟอร์เมมมอรี ของ
โฮสต์ เมือทดสอบด้วย Benchmark ได้แก่ sp Class D ได้คา่ จํานวน Page
ทีถูกจัดเก็บ 2,314,523 pages ใช้เวลาในการหยุด 107 วินาที

ตารางที 2 : ผลการทดลองใน Stage 3 และ 4 ของ NPB Benchmark

เมือทดสอบด้วย lu Class D ได้คา่ จํานวน Page ทีถูกจัดเก็บ
1,663,001 pages ใช้เวลาในการหยุด 61 วินาที และเมือทดสอบโดยใช้ bt
Class D ได้คา่ จํานวน Page ทีถูกจัดเก็บ 2,136,786 pages ใช้เวลาในการ
หยุด 95 วินาที ซึ งเวลาเหล่านี@เป็ นเวลาที TLC หยุดพักการคอมพิวเตอร์
เสมือนอย่างต่อเนืองนานทีสุด ซึงน้อยกว่าการเช็คพอยต์แบบเดิ มมาก ดังที
จะได้กล่าวถึงต่อไป

4.1 การวัดประสิ ทธิภาพของระบบ TLC
ผูว้ ิจยั ได้การทดลองการสําหรับทําการเช็คพอยน์เพือเก็บ

จากรู ปตารางที 2 Stage 4 แสดงจํานวนระยะเวลาในการจัดเก็บ
ข้อมูลทีอยูบ่ นบัฟเฟอร์ลงสู่ไฟล์ เมือทดสอบด้วย Benchmark ได้แก่ sp

สถานะการทํางานของคอมพิวเตอร์เสมือนแบบวิธี TLC ใช้เวอร์เชอร์แม

Class D ใช้เวลา 100.62 วินาที เมือทดสอบด้วย lu Class D ใช้เวลา

ชชีนทีเป็ นเกส ขนาด 16 GB คิดเป็ นจํานวน memory pages sizeได้

100.62 วินาที 68.97 วินาที และเมือทดสอบโดยใช้ bt Class D ใช้เวลา

ทั@งหมด 4,194,304 pages รวมกับ pages ทีใช้สาํ หรับ ROM และ Device

100.70 วินาที

ต่างๆจะมีจาํ นวนรวมคือ 4,198,496 pages
จากตารางที 1 ที Stage 2.1 แสดงจํานวนของ Page ทั@งหมดที
ถูกเก็บโดยเมือทดสอบการทํางานโดยใช้ Benchmark ได้แก่ sp Class D

ตารางที 3 : ระยะเวลาทั@งหมดทีใช้การหยุดของ TLC เทียบกับการเช็ค
พอยต์แบบเดิมของ KVM

ได้คา่ จํานวน Page ทีถูกจัดเก็บลงสู่ Checkpoint File เป็ น 4,194,475 pages
และจํานวน page ทีไม่ถกู จัดเก็บ เนืองจากเป็ น Pages ถูกจัดเก็บไปแล้ว
4,021 pages เมือทดสอบโดยใช้ lu Class D ได้คา่ จํานวน Page ทีถูก
จัดเก็บ 4,186,389 pages และจํานวน page ทีไม่ถูกจัดเก็บ 12,107 pages
และเมือวัดโดยใช้ bt Class D ได้คา่ จํานวน Page ทีถูกจัดเก็บ 4,178,348
pages และจํานวน page ทีไม่ถกู จัดเก็บ 20,148 pages

4.2 เปรียบเทียบประสิ ทธิภาพของ TLC กับวิธีเดิม
จากตารางที 3 ระยะเวลารวมทีใช้ในการหยุดที stage 2 ด้วยวิธี

จากตารางที 1 ที Stage 2.2 แสดงจํานวนของ Page ทั@งหมดทีถูก

แบบ TLC ซึ งเกิดจากการกําหนดให้มีการขัดจังหวะการทํางานของ I/O

ส่งไปจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล NoSQL (Couchbase-Server) เมือ

ทุกๆ 3 วินาที เพือทีจะทําการตรวจสอบว่ามี Dirty Pages เกิดขึ@นใหม่ ณ

ทดสอบการทํางานโดยใช้ Benchmark ได้แก่ sp Class D ได้คา่ จํานวน

เวลานั@น รวมกับเวลาในการหยุดของ Stage 3

Page ทีถูกส่งไปจัดเก็บ 181,925 pages เมือทดสอบด้วย lu Class D ได้คา่

Benchmark โดยใช้โปรแกรม sp Class D ใช้เวลาหยุดรวม 149.10 วินาที

จํานวน Page ทีถูกส่งไปจัดเก็บ 173,753 pages และเมือทดสอบโดยใช้ bt

เมือทดสอบโดยใช้โปรแกรม lu Class D ใช้เวลาหยุดรวม 102.02 และ

Class D ได้คา่ จํานวน Page ทีถูกส่งไปจัดเก็บ 201,001 pages การใช้

เมือทดสอบโดยใช้โปรแกรม bt Class D ใช้เวลาหยุดรวม 154.18 วินาที

NoSQL เพือช่วยเก็บข้อมูลของ TLC ช่วยทําให้ จํานวนเพจทีเหลืออยู่

ในขณะทีเมือทําการเปรี ยบเทียบกับการหยุดระบบเพือทําเช็คพอยต์

สําหรับจัดเก็บใน Stage 3 น้อยลง

แบบเดิมของ KVM จะใช้เวลาหยุดรวม 1,393.34 วินาที 1,314.74 วินาที

เมือทดสอบด้วย

และ 1,123.09 วินาที เมือทดสอบโดยใช้โปรแกรม sp Class D , lu Class D

และ bt Class D ตามลําดับ ดังนั@นการทํางานด้วยวิธี TLC ใช้เวลาน้อยกว่า

sp Class D จะพบว่ามีจาํ นวน Epoch_ID ทั@งหมด 35 (0 - 34) และมี

เป็ น 0.11 0.08 และ 0.14 ของวิธีเดิม เมือทดสอบ Benchmark ได้แก่ sp

Epoch_ID ทีทาํ การสร้าง Dirty Pages ใหม่สูงสุ ดจํานวน 2,061,721 Pages

Class D , lu Class D และ bt Class D ตามลําดับ

ที Epoch-ID ที 25 เมือวัดผลด้วยโปรแกรม lu.D.x จะพบว่ามีจาํ นวน
Epoch_ID ทั@งหมด 28 (0 - 27) และมี Epoch-ID ทีทาํ การสร้าง Dirty
Pages ใหม่สูงสุ ดจํานวน 1,301,169 Pages ที Epoch_ID ที 10 และเมือ

ตารางที 4 : ระยะเวลาทีระบบหยุดการทํางานใน Stage 3

วัดผลด้วยโปรแกรม bt Class x จะมีจาํ นวน Epoch_ID ทั@งหมด 29 (0 28) และมี Epoch-ID ทีทาํ การสร้ าง Dirty Pages ใหม่สูงสุ ดจํานวน
2,132,551 Pages ที Epoch_ID ที 22
จากตารางที 4 ระยะเวลารวมทีให้ในการหยุดที stage 3 ซึง
เป็ นขั@นตอนการเก็บสถานะครั@งสุดท้าย

เมือใช้โปรแกรมแบบ

TLC

ทดสอบด้วย Benchmark ได้แก่ sp Class D ใช้เวลาหยุดรวม 106.78 วินาที
เมือทดสอบด้วย lu Class D ใช้เวลาหยุดรวม 60.69 วินาที และเมือ
ทดสอบโดยใช้ bt Class D ใช้เวลาหยุดรวม 94.66 วินาที ในขณะทีเมือ
ทําการเปรี ยบเทียบกับการหยุดระบบเพือทําการเก็บสถานะการทํางานของ
โปรแกรมแบบ KVM ทดสอบด้วย Benchmark ได้แก่ sp Class D จะใช้
เวลาหยุดรวม 1,393.34 วินาที ทดสอบด้วย lu Class D ใช้เวลาหยุดรวม
1,314.74 วินาที และทดสอบด้วย bt Class D ใช้เวลาหยุดรวม 1,123.09

รู ปที 4 เวลาทีใช้ในการ Checkpoint ของ TLC กับของ KVM

วินาที ดังนั@นการทํางานด้วยวิธี TLC ใช้เวลาน้อยกว่าเป็ น 0.08 0.05 และ
0.08 ของวิธีเดิม เมือทดสอบ Benchmark ได้แก่ sp Class D , lu Class D
และ bt Class D ตามลําดับ

จากรู ปที 4 ระยะเวลาในการเช็คพอยต์ด้วยวิธีแบบ TLC ใช้
ระยะเวลา น้อยกว่า 0.25 0.20 และ 0.31 เท่า เมือทดสอบกับ sp Class D ,
lu Class D และ bt Class D ตามลําดับ เพราะการเขียนข้อมูลลงสู่ ดิสก์ของ
วิธีการเดิ มต้องใช้เวลามาก เพราะต้องส่ งข้อมูล ผ่า น NFS และข้อมูล
จะต้องถูกนําไปแทรกเก็บลงบนไฟล์ Image ของคอมพิวเตอร์เสมือน แต่
วิธีการแบบ TLC ใช้การเขียนข้อมูลลงสู่ไฟล์แบบซี เควนเชี ยล และเก็บ
ข้อมูลส่วนหนึงใน NoSQL จึงทําได้รวดเร็วกว่า

รู ปที 3 : จํานวน Pages ที Dirty ในแต่ละ Epoch ID ในช่วง State 2
จากรู ปที 3 จํานวน Dirty Pages ทีถูกสร้างขึ@นมาใหม่ในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยทีใน Stage ที 2 ของการทํางานแบบ TLC จะถูกกําหนดให้
ทําการขัดจังหวะการทํางานของเวอร์ชวลแมชชีนทุ กๆ 3 วินาที เพือทํา
การตรวจเช็คว่ามี Dirty Page ทีถูกสร้างขึ@นมาใหม่อยูจ่ าํ นวนเท่า ใด แล้ว
ทํา การนําไปจัดเก็บเข้าไว้ที NoSQL ดาต้า เบส เมือวัดผลด้วยโปรแกรม

รู ปที 5 Restart Time

จากรู ปที 5 ผลการทดลองการเรี ยกคืนสถานะกลับมาของ

และนอกจากนั@นเวลาทีใช้ในการเช็คพอต์โดยรวม น้อยกว่า วิธีเดิ ม

คอมพิวเตอร์เสมือนเวอร์ชนั TLC กับแบบเดิมใช้ระยะเวลาในการเรี ยกคืน

มากเช่ น กั น ส่ วนผลการทดลองเพื อ ทํ า การเรี ยกคื น สถานะของ

สถานะใกล้เคียงกัน คิดเป็ น 0.84 1.12 และ 1.25 ของวิธีเดิม โดยทีวิธีการ

คอมพิวเตอร์เสมือนแบบ TLC และแบบ KVM ให้ผลการทดลองใกล้เคียง

เรี ยกคืนสถานะแบบด้วยวิธีการแบบ TLC ใช้ระยะเวลา 1.71 1.73 และ

กัน ซึ งผูว้ ิจยั จะได้วิเคราะห์รายละเอียดต่อไป

1.77 นาที ส่วนวิธีการเรี ยกคืนสถานะแบบเดิมใช้ระยะเวลา 2.02 1.54 และ
1.42 นาที เมือทดสอบกับ sp Class D , lu Class D และ bt Class D
ตามลําดับ

เอกสารอ้างอิง

งานวิ จ ัยนี@ ทํา การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานของการเช็ ค
พอยน์สําหรั บคอมพิ วเตอร์ เสมือน จากเดิ มหากต้องการเก็บสถานะการ
ทํางานของคอมพิวเตอร์เสมือน จะต้องทําการหยุดคอมพิวเตอร์ เสมือนซึ ง
ใช้เวลานาน
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพโดยเสนอระบบ TLC ทีใช้ เท
และลดระยะเวลาในเก็บสถานะของ

คอมพิวเตอร์เสมือนระบบ TLC ใช้ระบบฐานข้อมูล NoSQL ทีเรี ยกว่า
Couchbase มาประยุกต์ใช้ เพือช่วยจัดเก็บข้อมูลเพจของหน่วยความจําซึ ง
ทําให้เหลือจํานวนเพจทีตอ้ งหยุดคอมพิวเตอร์เสมือนเพือจัดเก็บน้อยลง
ทําให้ TLC หยุดพักการทํางานของคอมพิวเตอร์เสมือนน้อยกว่าการเช็ค
พอยต์แบบเดิมมาก

ด้วยเซิ ร์ฟเวอร์ทีใช้เก็บข้อมูลเพจโดยเฉพาะ เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางานของ TLC
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