กรณีศึกษา:

เพิ่มความเร็วในการทำ�งานให้กับเครื่องเสมือน
จริงด้วย Kingston DC500M SSD
บทนำ�

เคชั่นต่าง ๆ ทำ�งานเร็วยิ่งขึ้น

ที่ Hardwareluxx เราคือหนึ่งในผู้
ให้บริการเว็บไซต์ด้าน IT ที่ใหญ่
ที่สุดในเยอรมัน ในชื่อโดเมน
www.hardwareluxx.de ที่จะนำ�
เสนอข่าวสาร ผลการทดสอบ และ
กระดานกระทู้สนทนาร่วมกัน
นับตั้งแต่ปี 2018 เราได้นำ�เสนอ
เว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ของ
เราผ่าน Synology FlashStation
FS3017 สองช่องทาง เซิร์ฟเวอร์
เหล่านี้มีการติดตั้ง SSD (Kingston
DC400) ร่วมกับฮาร์ดไดร์ฟขนาด
2.5 นิ้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
FS3017 สำ�หรับการใช้งานเฉพาะ
ด้าน อาร์เรย์ Seagate Constellation
HDD เก่าแปดตัวจึงถูกอัพเกรดมา
เป็น Kingston DC500M SSD รุ่นใหม่
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
เครื่องเสมือนจริง (VM) ที่ทำ�งาน
กับไดร์ฟเหล่านี้ เพื่อให้แอปพลิ

ความท้าทาย
เว็บไซต์ของเรามีการเยี่ยมชม
เป็นจำ�นวนมากโดยมีผู้เยี่ยมชม
ต่อเดือนประมาณ 2.4 ล้านราย
และมีสมาชิกกระดานกระทู้อีกถึง
270,000 ราย ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้อง
แยกส่วนการทำ�งานโดยมีทั้งเว็บ
เซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ MySQL
ที่ทำ�งานแยกกันโดยใช้ฮาร์ดแวร์
คนละตัว แม้เว็บเซิร์ฟเวอร์ของ
เราจะสามารถทำ�งานแบบเสมือน
จริงผ่าน Synology FS3017 ได้ แต่
การจัดการฐานข้อมูลเป็นส่วนการ
ทำ�งานที่เราต้องอาศัยผู้บริการอื่น
เข้ามาช่วยดูแล หลังจากเปลี่ยน
มาใช้ซอฟต์แวร์ตัวใหม่เพื่อจัดการ
กระดานกระทู้ที่รองรับมากกว่า
27 ล้านโพสต์ การใช้ระบบค้นหา
Elastic อาจเป็นทางเลือกใหม่

สำ�หรับฟังก์ชั่นการค้นหาโพสต์
ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นระบบที่ต้องใช้
ทรัพยากรสูงมาก ด้วยเหตุนี้ จึงมี
การจัดทำ� VM แยกเฉพาะ ซึ่งต้อง
อาศัย IO ที่ตอบสนองได้รวดเร็ว
ทำ�งานในพื้นหลังของเซิร์ฟเวอร์
เพื่อลดเวลาในการตอบสนองของ
ส่วนการค้นหา
ความพยายามในการใช้งาน
Elasticsearch VM เมื่อพิจารณาจาก
ขนาดของฐานข้อมูลโดยใช้ HDD
RAID อาจทำ�ให้เกิดความล่าช้า
ในการค้นหา ภาระที่หนักหน่วง
ของฟังก์ชั่นค้นหาจึงอาจทำ�ให้
เกิดสถานการณ์โอเวอร์โหลดขึ้น
ปัญหาการขาดแคลนไดร์ฟที่ว่าง
พร้อมใช้งานแบบ SSD ทำ�ให้ต้อง
มีการเปลี่ยน HDD ที่ใช้มาเป็น SSD
แทนการติดตั้งฮาร์ดไดร์ฟขนาด
1 TB แปดตัว เราได้ปรับมาติด
ตั้ง SSD ขนาดใหญ่แปดตัวเพื่อให้
รองรับความจุที่เท่า ๆ กัน
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แนวทาง
เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก
Kingston เนื่องจากเป็นผู้ผลิตที่เรา
เคยมีประสบการณ์ที่ดีด้วยจากการ
ใช้ DC400 SSD ก่อนหน้านี้ DC400
16 ตัวที่ถูกนำ�มาใช้ ทำ�ให้เราไม่
ต้องมีการเปลี่ยนไดร์ฟใหม่หลังการ
ใช้งานไปแล้วสองปี เราจึงมั่นใจ
อย่างยิ่งในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
จาก Kingston อีกครั้ง อย่างไร
ก็ตาม เรายังต้องพิจารณาประเภท
ของ SSD ตามฟังก์ชั่นการทำ�งานที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อเลือก SSD ที่เหมาะสม เราจะ
เริ่มจากการวิเคราะห์ปริมาณงาน
สำ�หรับ SSD เป็นสำ�คัญ หากเน้นที่
การอ่านข้อมูล ตัวเลือกที่เหมาะสม
คือ Kingston DC500R ในกรณีของ
เรานั้น ตัวผลลัพธ์การค้นหาต้องมี
การอัพเดทอย่างสม่ำ�เสมอ จึงต้อง
มีการใช้ทั้งการเขียนข้อมูล และการ
อ่านข้อมูล ด้วยเหตุนี้เราจึงเลือกใช้
DC500M (ใช้งานแบบผสมผสาน)
ผลิตภัณฑ์รุ่น M-Series จะมีจำ�นวน
เซลล์แทนที่มากกว่าเนื่องจากการ
จัดสรรทรัพยากรส่วนเกิน ทำ�ให้
มีคุณสมบัติทางเทคนิคเหนือกว่า
อย่างเห็นได้ชัดสำ�หรับการเขียน
ข้อมูล
เมื่อเปรียบเทียบซีรีส์ DC400 ที่
กำ�ลังใช้อยู่ กับซีรีส์ DC450 ที่มี
จำ�หน่ายในขณะนั้น ซีรีส์ DC500

ถือว่ามีข้อได้เปรียบจากตัวเก็บ
ประจุในตัว ทำ�ให้มั่นใจว่าการจัด
เก็บข้อมูลจะมีความปลอดภัยแม้ใน
กรณีที่ไฟฟ้าดับ หากมีการเขียน
ข้อมูลไปยังไดร์ฟระหว่างไฟฟ้า
ดับ ตัวเก็บประจำ�ที่ติดตั้งจะช่วย
ให้สามารถเขียนข้อมูลในแคชได้
อย่างปลอดภัยไปยังอุปกรณ์แฟลช
และทำ�ให้ SSD สามารถปิดการ
ทำ�งานได้อย่างปลอดภัย สำ�หรับ
ฐานข้อมูล นี่ถือเป็นตัวเลือกเสริม
ด้านความปลอดภัยที่จะช่วยเพิ่ม
ความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลหากไม่มีทางเลือกอื่นใน
การป้องกันไฟฟ้าดับจัดเตรียมไว้
ประสบการณ์จากการใช้ DC400
ทำ�ให้เราตระหนักว่า Kingston SSD
และเฟิร์มแวร์ที่จัดมาให้ในเชิง QoS
มีความเหมาะสมเพื่อให้เวลาในการ
ตอบสนองต่ำ�และค่า IOPS สูงอย่าง
สม่ำ�เสมอ แม้ว่าไดร์ฟจะมีข้อมูลอยู่
เป็นจำ�นวนมากก็ตาม และนี่ยังเป็น
เกณฑ์พิจารณาที่สำ�คัญอย่างยิ่งใน
การเลือกระบบย่อยด้าน IO
ระบบที่มีประสิทธิภาพเหนือไป
ยิ่งกว่าอย่าง DC1000M หรือ
ใกล้เคียงกันไม่อยู่ในเกณฑ์การ
พิจารณาเนื่องจากข้อจำ�กัดของ
โปรโตคอล SATA ของเซิร์ฟเวอร์
Synology FS3017 ในส่วนของความ
จุสำ�หรับ SSD ของเรา เราเลือก
ไดร์ฟขนาด 960 GB เพราะเห็นว่า
เป็นขนาดที่เหมาะสมระหว่างราคา
และประสิทธิภาพในการทำ�งาน
เนื่องด้วยเหตุผลด้านความจุและตัว

เลือกด้านการติดตั้งภายใน FS3017
และเรายังสามารถรองรับเงื่อนไข
ของระบบจัดเก็บข้อมูลของเราด้วย
DC500M แปดตัวสำ�หรับ RAID F1
ที่มีแผนการใช้งาน ซึ่งเป็น RAID5
แบบพิเศษจาก Synology

การดำ�เนินการ
ก่อนที่จะเปลี่ยนฮาร์ดไดร์ฟ เราได้
ทำ�การทดสอบขั้นสุดท้ายกับ HDD
RAID5 ตัวเดิม เพื่อประเมินข้อได้
เปรียบด้านประสิทธิภาพในการ
ทำ�งานของ SSD
เนื่องจากชุดควบคุม RAID ที่ติดตั้ง
ใน Synology FS3017 ทำ�ให้สามารถ
อ่านอาร์เรย์ที่ระดับ 520 Mb/s และ
การเขียนไปยังอาร์เรย์ดังกล่าวแบบ

SSD ถูกผสมผสานเป็นอาร์เรย์ใช้
งานใน FS3017
2

เรียงตามลำ�ดับได้ อย่างไรก็ตาม
อาร์เรย์ดังกล่าวมีเวลาสืบค้นที่และ
IOPS ที่ต่ำ�สำ�หรับข้อมูล 4K ซึ่งถือ
เป็นเรื่องปกติสำ�หรับจานดิสก์
หลังจากเปลี่ยนมาใช้ Kingston
DC500M เราได้ทำ�การทดสอบ
ประสิทธิภาพของอาร์เรย์ RAID5,
RAID6 และ RAID F1 รวมทั้ง RAID0
ร่วมกัน ที่น่าสนใจคือ ดูเหมือนว่า
Synology FS3017 จะมีการจำ�กัด
การสืบค้นข้อมูลเรียงตามลำ�ดับ
บางส่วน โดยในการอ่านข้อมูล
เราสามารถอ่านข้อมูลได้สูงสุด
ที่ 1,200 Mb/s และเขียนข้อมูลที่
1,900 MB/s IOPS ที่เราสามารถ
เพิ่มขึ้นได้ถึง 4 เท่า ยังแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำ�งาน
ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกการ
กำ�หนดค่าการใช้งาน

RAID 5: ติดตั้งได้รวดเร็วด้วยค่า
IOPS สูงโดยติดตั้ง SSD
เพียงหกตัว

หลังจากทำ�การตรวจวัดแบบต่าง ๆ
แล้ว เราจึงตัดสินใจเลือกใช้อาร์เรย์
SSD หกตัวแบบ RAIDF1 ซึ่งเป็น
เวอร์ชั่นต่อยอดจาก RAID5 ของ
Synology โดย SSD จะรับภาระมาก
ขึ้นจากการเขียนข้อมูลพาริตี้แบบ
ถาวร RAID6 จะมีประสิทธิภาพใน
การเขียนข้อมูลที่ต่ำ�กว่าเล็กน้อย
SSD สองตัวจะทำ�หน้าที่เป็นตัวใช้
งานสำ�รองเร่งด่วนเพื่อแทรกการ
ทำ�งานในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด
ขึ้น

สรุป
การเปลี่ยนมาใช้อาร์เรย์ Kingston
DC500M เราทำ�ให้เราสามารถ
ตอบโจทย์ในการให้บริการ
Elasticsearch VM ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มที่เพื่อให้ผู้อ่าน
ของเราสามารถค้นหาข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและฉับไว ในขณะ
เดียวกัน เราก็ยังได้ประโยชน์จาก
สถาปัตยกรรมการทำ�งานแบบ
ใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม
และสามารถรองรับ VM เพิ่มมาก
ขึ้นไปยังอาร์เรย์ไดร์ฟ เนื่องจาก
ประสิทธิภาพในการทำ�งานที่มากก
ว่าเดิม นอกจากนี้เรายังสามารถลด
การใช้พลังงานได้อีกเล็กน้อยจาก
SSD เมื่อเปรียบเทียบกับฮาร์ดไดร์ฟ
แบบเก่า

RAID6: เสถียรภาพในการทำ�งานที่ RAIDF1: การกำ�หนดค่า RAID5 แบบ
เหนือกว่า แต่ความเร็วในการเขียน พิเศษจาก Synology ช่วยป้องกัน
ข้อมูลที่ลดลง
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหลายอย่าง
พร้อม ๆ กัน
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