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บทคัดย่ อ

physical computing hardware. Among these technologies,

ปั จ จุบั น มีเทคโนโลยี การทําเครื องคอมพิ วเตอร์ เสมื อน
หลากหลายรู ปแบบเพื อให้ มีก ารใช้ งานเครื องคอมพิ วเตอร์ ที มี
สมรรถนะสูงอย่ างคุ้มค่ าให้ มากทีสุดและเทคโนโลยีลินุกซ์ คอน
เทนเนอร์ ( Linux Container: LXC) หรื อด็ อกเกอร์ ( Docker)
กําลั งได้ รั บ ความนิ ยมในการใช้ งานเนื องจากสามารถนําไป
ประยุก ต์ ใช้ งานในรู ปแบบการให้ บริ การต่ าง ๆ ทีไม่ ยุ่งยาก
เช่ น การให้ บริ การเว็บไซต์ เป็ นต้ น อย่ างไรก็ตามหากมีการ
ให้ บริ การเพื อตอบสนองกับผู้ใช้ บริ การเป็ นจํานวนมากจนทํา
ให้ ทรั พยากรในการให้ บริ การไม่ เพีย งพอต่ อการใช้ งานจึ ง มี
ความจําเป็ นทีจะต้ องขยายขนาดการให้ บริ การ ผู้วิจัยจึ งได้ ท ํา
พัฒ นาสถาปั ตยกรรมการขยายขนาดการให้ บริ การแบบ
อัต โนมั ติ ในระบบด็ อกเกอร์ ขึ น ให้ มี ความพร้ อมในการ
ให้ บริ การตลอดเวลาโดยใช้ เทคโนโลยีด็อกเกอร์
งานวิ จั ยนี ได้ ดําเนิ นการพัฒ นาสถาปั ตยกรรมการขยาย
ขนาดการให้ บริ การอัตโนมัติในระบบด็อกเกอร์ ทีประกอบด้ วย
ส่ วนการเฝ้าระวัง ส่ วนการตัดสิ นใจ และส่ วนการขยายขนาด
การให้ บริ การโดยใช้ ค่าของการใช้ งานหน่ วยประมวลผลมาเป็ น
ค่ าทีใช้ ในการตัดสิ นใจว่ าจะขยายขนาดหรื อลดขนาดและมีการ
ทดสอบการทํางานและทดสอบความพร้ อมในการให้ บริ การ
ของกลไกทีใช้ ในงานวิ จัย นี โดยกลไกสามารถลดและขยาย
ขนาดการให้ บริ การได้ตามทีผู้ใช้ งานตังค่าไว้ โดยมีข้อผิดพลาด
จากการทํางานเล็กน้ อย
คําสํ าคัญ: การขยายขนาดการให้ บริการแบบอัตโนมัติ ด็อกเกอร์
ลินุกซ์คอนเทนเนอร์

Docker has recently emerged as a leading Linux
container implementation, which has gained its popularity
for its easiness to be applied to various service
applications such as website services. However, as more
users access and use a Docker system, the computing
resources initially provided for the Docker system may
not be able handle such high workload causing the
services to be irresponsive. Thus, there is a need for an
auto-scaling mechanism to automatically

allocate

computing resources for the Docker system. This
research proposes an architecture of an auto-scaling

mechanism to provide high availability in the Docker
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system.

Abstract
Currently, there are many options for virtualization of
computer systems in order to maximize the utilization of

The proposed auto-scaling architecture is composed
of a monitoring component, a scaling decision maker,
and a scaling executor. The scaling decision is based on
CPU utilization metric in order to scale-out and scale-in
the computing resources. The evaluation result shows
that the proposed architecture can satisfactorily performs
auto-scaling for the Docker system according to the userdefined CPU utilization threshold.
Keyword: Auto-scaling Mechanism, Docker, Linux Container.

1. บทนํา
ปัจ จุ บ ันเทคโนโลยี การประมวลผลบนอิ น เทอร์เ น็ ตหรื อ
คลาวด์ (Cloud) เป็ น ทีได้รบั ความนิ ยมเป็ น อย่ างมาก เนื องจาก
เครืองคอมพิวเตอร์มี สมรรถนะในการประมวลผลทีสูงจึ งมีผู ้ให้
บริการจํานวนมากเช่นกัน ด้วยเหตุผลนี จึ ง เป็ นข้อดี ตอ่ กับผู ท้ ี
ต้องการใช้งานเนื องจากผู ใ้ ช้งานสามารถเลือกการใช้งานได้ตาม

ต้องการ เช่น สามารถเลื อกห น่ วยความ จํ าห ลัก (Random
Access Memory : RAM) ห น่ วยความ จํ าสํ ารอง (Hard Disk
Drive) และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) เป็ นต้น ให้มีความ
เหมาะสมในการใช้งาน และด้วยเทคโนโลยี ทคอมพิ
ี
วเตอร์ มี
ประสิทธิ ภาพสูงร่ วมกับความเร็วของการใช้งานอินเทอร์เ น็ ตจึ ง
ทําให้ผู ้ใช้งานสามารถทีจะจัดการสิงต่าง ๆ เช่น เลือกทรัพยากร
เป็ นต้น ได้ดว้ ยตัวเองในรูปแบบทีผู ้ให้บริการจัดเตรียมไว้ให้
การให้บริการต่างๆ ผ่านระบบคลาวด์นั นจํา เป็ นทีจะต้อง
รักษาข้ อกําห น ดการให้ บริ การระ หว่ างผู ้ใ ห้ บริ การและ
ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารใน ระ บบ คอม พิ วเ ตอร์ ห รื อ Service Level
Agreements (SLA) ใ ห้ มี คุ ณ ภ าพ ที พ ร้ อ ม ใ ห้ บ ริ การอ ยู่
ตลอดเวลา ปัจจัย ทีจะทําให้ ระบบไม่สามารถให้บริการได้ เช่น
ทรัพ ยากรเครื องคอมพิ วเตอร์ มี ไ ม่เ พี ยงพอต่อการให้ บริการ
หรือ แอพพลิเ คชันมีการทํางานอัน ผิดพลาดจากการทํางานของ
ตัวมันเอง เป็ น ต้น สิงหนึ งทีเราสามารถรักษา SLA ให้มีความ
พร้อมใช้งานตลอดเวลานั น คือการดู แ ลและจัดการทรัพ ยากร
มี การจั ดสรรได้ตามความ
ของระบบคอมพิ วเตอร์ ทงหมดให้
ั
เหมาะสมต่อความต้องการใช้งาน
การเพิมจํ านวนเครืองคอมพิวเตอร์ห รือเพิมทรัพ ยากรของ
เครื องคอมพิ วเตอร์ทีให้ บริการ นับว่าเป็ นอี กวิธีการหนึ งทีจะ
เพิ มประสิ ทธิ ภ าพให้ กบั ระบบให้ มี ความสามารถรองรับกับ
จํานวนการร้องขอการใช้บริการทรัพยากรจากผู ใ้ ช้บริการ การ
ขยายทรัพยากร (Scaling) เพือรองรับการทํางานนั นมีอยู่ดว้ ยกัน
2 รูปแบบ คือ แบบการขยายตามแนวนอน เป็ น การเพิมปริมาณ
เครืองคอมพิวเตอร์ และอีกรูปแบบ คือ การขยายตามแนวตังซึง
เป็ น การเพิ มประสิทธิภ าพให้ ก ับเครืองคอมพิ วเตอร์ เช่น การ
เพิ มหน่ วยความจํา หลัก เพิ มหน่ วยการประมวลผล เป็ นต้น
โดยทัวไปแล้วระบบทีมี กลไกการขยายความสามารถในการ
รอบรับการใช้งาน (Scalability) จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ
ได้แ ก่ ส่ วน การเก็บข้ อมู ลทรัพ ยากรต่างๆ ของการใช้ง าน
(Agent) ส่ วนของการเฝ้ าระวังการใช้ทรัพ ยากรของเครือง
คอมพิวเตอร์ (Monitoring) และส่ วนของการตัดสิ น ใจในการ
ขย าย ระ บบ (Decision Maker) [1] กระบวน การนี จะ เป็ น
ตัวขับเคลือนให้มีการตัดสินใจในการขยายการรองรับการใช้งาน
ดัง นั น ด้วยความ ต้องการใช้ง านบริ การต่า งๆ ผ่านทาง
อิน เทอร์เ น็ ตทีมี มากขึนในยุคปั จจุ บนั ทําให้ใ นบางครังการ

จัดการทรัพ ยากรต่างๆ ในรู ปแบบการใช้งาน VM แบบเดิ ม
อาจจ ะใช้เ วลาค่ อน ข้าง มากใน การข ยาย การรองรับ การ
ให้บริการให้ตอบสนองความต้องการต่อการใช้งานได้ท ันเวลา
และเทคโนโลยีทีสะดวกและรวดเร็วต่อการสร้างคอมพิ วเตอร์
เสมือนด้วย LXC นั นสามารถทีจะนํามาทดแทนการเพิมขยาย
ในรูปแบบเดิมให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู ใ้ ช้งานและ
ผู ้ให้ บริ การ ดังนั นผู ว้ จิ ั ยจึ ง มีแ นวคิดทีจะพัฒนากลไกการเพิ ม
ขยายนี ให้ มี รูปแบบการตรวจจั บสถานะทีต้องการทรัพ ยากร
เพิ มเติมจนถึ งการสังงานให้ มี การเพิ มขยายการบริการแบบ
อัตโนมัติ เพือทีจะเป็ นการลดค่าใช้จ่ ายต่างๆ ทีจะเกิดขึนใน
ส่ วน ข องผู ใ้ ห้ บ ริ การได้แ ละเพื อให้ มี การจั ดสรรใช้ง าน
ทรัพยากรต่างๆ ของเครืองคอมพิวเตอร์โดยเกิดประโยชน์ สูงสุด

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 ด็อ กเกอร์ (Docker)
ด็อกเกอร์ (Docker) คือ ลินุ กซ์คอนเทนเนอร์ ชนิ ดหนึ งซึง
ถูกพัฒ นาเป็ นโปรเจกต์โอเพ่ น ซอร์ส ใช้ห ลักการเดี ยวกันกับ
Linux Container โดย มี จุ ด ประสง ค์ทีจ ะช่ วยให้ นั กพั ฒ น า
สามารถสร้างแอพพลิเ คชัน นําแอพพลิเ คชันไปติดตังและสังให้
แอพพลิเ คชันทํางานได้ง่า ยขึน โดยทีคอนเทนเนอร์ทเกิ
ี ดขึนมา
แต่ละตัวนันจะแยกการทํางานออกจากกันอย่างอิส ระไม่ว่าจะ
เป็ นโปรเซสการทํางานและระบบเครื อข่ายโดยใช้ฮาร์ ดแวร์
ตัวเดีย วกัน โดยด็อกเกอร์ก ําลัง ได้รบั ความนิ ย มในการพัฒ นา
และการนํ าไปใช้งานในหลาย ๆ ด้าน ด้วยเหตุผลทีว่ามีความ
ยืดหยุ่นและมีความเร็วในการทํางานทีค่อนข้างสูง [2]
ด็อกเกอร์มี การทํางานในสถาปั ตยกรรมแบบแม่ ข่ายและลู กข่ าย
(Client-Server) โดยจะมี ด็อกเกอร์ ไ คลแอนต์ (Docker client)
ทําหน้ าทีเชือมต่ อกับระบบประมวลผลด็ อ กเกอร์ (Docker
engine) เพือทีจะสังให้แอพพลิเ คชันต่า งๆ ทํางานได้ ตัวระบบ
ประม วลผลด็ อกเกอร์ นั น สาม ารถรองรั บการสั งงานผ่ า น
RESTful APIs จึ ง ทําให้ ง่า ยต่อการสังงานทางไกลหรือพัฒ นา
แอพพลิ เ คชันต่า งๆ มาเรียกใช้งาน ด็อกเกอร์จะทํางานได้ต ้องมี
ส่ วนประกอบต่างๆ ดัง ต่อไปนี Docker host, Docker client,
Docker images, Docker registries, Docker Containers แ ล ะ Dockerfile
ซึงด็อกเกอร์มี คณุ สมบัตทิ แตกต่
ี
างกับ Virtual Machine ต้องทีมี
ขนาดเล็กกว่า ทําให้ใ ช้ทรัพ ยากรทีน้ อยกว่าอีกด้วย แสดงดัง
ภาพที 1
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ภาพที 1: การเปรียบเทียบระหว่ าง VM กับ Docker [2]
2.2 Kubernetes
Kubernetes เป็ นระบบทีบริ ษทั Google พัฒ นาขึนมาเพือใช้
สําหรับจั ดการเกียวกับลิ นุ กซ์คอนเทนเนอร์ ทีอยู่ ใ น ระบบ
สภาพแวดล้อมแบบกลุ่ม (Cluster) โดยหลักแล้วจะถูกนํามาใช้
ในขันตอนส่ วนของการนํ าเอาลินุกซ์คอนเทนเนอร์ ไปใช้งาน
(Deployment) ซึง Kubernetes จะจัดการเรื องระบบเครื อข่ าย
และจัดภาระการทํางานให้ ก ับลินุกซ์คอนเทนเนอร์ [3] ผู ้ใช้งาน
สามารถสังงานผ่า นเครื องสังงานด้วยโปรแกรม kubectl และ
การใ ห้ บริ การต่าง ๆ จ ะใ ห้ บริ การบน เครื อง สั งงาน ซึ ง
ราย ละ เอี ย ดข อง Kubernetes นั น สาม ารถทํา งาน ไ ด้ ด้ว ย
ส่วนประกอบดัง ต่อไปนี Master server, Worker Server และ
หน่ วยการทํางานของ Kubernetes [4]
2.2.1 เครืองสังงาน (Master server)
เป็ น หน่ วยในการควบคุมการทํางานของ Kubernetes แบบ
กลุ่ม ซึงผู ้ทีจะใช้งานจะสังงานต่า ง ๆ ผ่านทางเครืองสังงานนี
ไปยัง เครื องทีทําห น้ าทีรับงาน (Worker server) โดยเครือง
สังงานจะมีโปรแกรมทีคอยตอบโต้กับระบบ Kubernetes ดังนี
2.2.1.1 Etcd
Etcd จ ะ เห มื อน กับ ส่ วน Etcd ข อง CoreOS เป็ น การ
ให้บริการการเก็บข้อมู ลแบบkey-value ซึงแต่ละเครื อง Server
จะใช้การให้ บริการนี เป็ น ตัวกลางในการสือสารกันภายในกลุ่ ม
เช่น สถานการณ์แ สดงผลต่าง ๆ ของเครือง Server ภายในกลุ่ ม
โดยการใช้งาน Etcd นั นจะมีการเก็บข้อมู ลในรู ปแบบของ
HTTP/JSON เมือต้องการเรียกดูข ้อมูลก็จะเรีย กข้อมู ลของ key
ทีต้องการและ Etcd จะตอบกลับค่าทีต้องการกลับมาให้
2.2.1.2 API Service Server
ส่ วน ของ API Service Server ถื อว่าเป็ นส่ วนสําคัญ ข อง
เครื องสังและจัดการงานต่าง ๆ ของเครืองภายในกลุ่ม โดยจะ
อ่านค่าสถานะต่าง ๆ ขึนมาจากส่วน Etcd และการใช้งาน

การบริก าร API Service Server นั นสามารถใช้การเรี ย ก
RESTful ได้ ถื อว่าเป็ นข้อดี ทีทําให้ นั กพัฒ นาสามารถทีจ ะ
พัฒนาเครืองมือขึ นมาติดต่อกับ API Service Server ได้เ องโดย
ผ่าน RESTful และในงานวิจัยนี ก็ได้พฒั นาโปรแกรมขึนมาด้วย
การใช้ RESTful ติดต่อกับ API Service Server
2.2.1.3 Controller Manager Server
ส่วนการให้ บริการในส่วนนี จะใช้ในการจัดการงานเกียวกับ
การสร้างคอนเทนเนอร์ โดยจะอ่ านค่า สถานะต่าง ๆ ข อง
คอนเทนเนอร์ขึ นมาจากส่ วน Etcd และส่ วนนี ก็จะมีหน้ าทีใน
การจัดการลดหรือขยายการให้บริการด้วยเช่นกัน
2.2.1.4 Scheduler Server
เป็ น ส่ วนในการจัดการบริห ารงานในแต่ละเครือง Server
ภายในกลุ่ ม ส่ วนนี จะตรวจสอบไม่ใ ห้มี การใช้งานทรัพยากร
เกินกว่าทรัพยากรว่างทีมีอยู่ เมื อมีคอนเทนเนอร์เ กิดขึนมาใหม่
ส่วนนี จะจัดการให้วา่ เครืองใดจะเป็ นเครืองทีรองรับคอนเทนเนอร์
ตัวทีเกิดขึนมาใหม่นี
2.2.2 เครืองรับงาน (Worker Server)
เครืองรับงานจะทําหน้า ทีรอรับงานจากเครืองสังงานโดยจะ
เชือมต่อผ่านระบบเครือข่าย บนเครืองรับงานนี จะมี โปรแกรม
ด็อกเกอร์ทาํ งานอยู่ เมือมีการสร้า งงานขึนมาใหม่ จ ากเครื อง
สังงานแล้วเครืองรับงานจะดําเนิ นการสร้างด็ อกเกอร์ คอนเทนเนอร์
ขึนตามทีได้รบั งานมา ประกอบด้วยส่วนการทํางานดังต่อไปนี
2.2.2.1 Kubelet Service
Kubelet จะเป็ นส่ วนทีติดต่อรับข้อมู ลกับเครื องสังงานว่า
เครืองสังงานนันสังให้สร้างคอนเนอร์แบบใดมาและจะคอยรับ
คําสังต่าง ๆ จากเครืองสังงาน
2.2.2.2 Proxy Service
จะทําหน้าทีส่งการร้องขอการให้บริการจากด็อกเกอร์โฮสต์
เข้าไปยังด็ อกเกอร์ คอนเทนเนอร์แ ละส่ง ผลลัพ ท์กลับคืน ซึง
ส่วนของ Proxy service นี สามารถทีจะจัดการการให้ บริการใน
รูปแบบการกระจายงานได้ (Load Balancing)
2.2.3 หน่ วยการทํางานของ Kubernetes
ในการทํางานของแอพพลิ เ คชันคอนเทนเนอร์ทีทํางานอยู่
ใน สภาพ แวดล้อม Kubernetes จะ ประกอบด้ วยหน่ วย การ
ทํางานดังต่อไปนี
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2.2.3.1 Pods
Pods คือชือเรียกของลินุกซ์คอนเทนเนอร์ทมีี แอพพลิเ คชัน
ทํางานอยู่ ในหนึ ง Pods อาจจะมี ลินุ กซ์คอนเทนเนอร์อยู่ เ ป็ น
จํานวนหลายตัวก็ได้แต่โดยทัวไปแล้วจะนิ ยมให้มีแค่หนึ งตัวใน
การรองรั บ การให้ บริ การข องแ อพ พ ลิ เคชัน และ ใ น
แอพพลิ เ คชันก็อาจจะมีจํ านวนมากกว่า หนึ ง Pods ขึ นอยู่ กบั
ความสามารถในการรองรับการให้ บริการของบริการนัน ซึงใน
งานวิจั ยนี จะเน้ น ไปในการลดและขยายการให้ บริการแบบ
อัตโนมัตดิ ้วยการเพิมและลดจํานวน Pods ทีจะเข้ามารองรับ
การให้บริการ
2.2.3.2 Services
Services คือชือเรียกส่วนการเชือมต่อกับลินุกซ์คอนเทนเนอร์
โดยส่ วนนี จะนํ าส่ง การร้องขอใช้บริการต่าง ๆ ไปให้ ยงั ลิ นุกซ์
คอนเทน เนอร์ ที อยู่ ใ น Pods อาจจะกล่ าวอี กอย่ างห นึ งว่ า
Services คื อส่ วน ที เป็ น อิ น เตอร์ เ ฟ ส ไว้เ ชื อม ต่อ ระห ว่า ง
ผู ้ใช้บริการกับลินุกซ์คอนเทนเนอร์ทให้
ี บริการ
2.2.3.3 Replication Controllers
Replication Controllers เป็ น ส่ วน ทีคอย จั ดการ Pods ใ น
เรืองของการขยายขนาดการให้บริการในแนวนอน (Horizontal)
โดยปกติเ มื อมี การสร้าง Pods ขึ นแล้วส่ วนของ Replication
Controller จะถู กเปิ ดการใช้งานขึ นมาพร้อมกัน หน้า ทีอีกหนึ ง
อย่างของ Replication Controllers คือการจัดการในเรืองรุ่ นของ
แอพพลิเ คชัน (Version) ทีทํางานในคอนเทนเนอร์ เช่นหากเดิ ม
มี Pods ทีให้ บริ การแอพพ ลิ เ คชันในรุ่ น ทีหนึ งและหากผู ท้ ี
ให้ บริ การต้องการนํ าแอพพลิ เ คชันในรุ่น ทีสองใช้งานแทนที
แอพ พ ลิ เคชัน รุ่ นที ห นึ งทํา งาน อยู่ ส่ ว นข อง Replication
Controllers จะนํ าแอพพลิเ คชันรุ่ นทีสองขึนมาทํางานและเมื อ
ตรวจ สอบแล้ว ว่า แอพ พ ลิ เ คชัน รุ่ น สองทํา ง าน ไ ด้ แ ล้ ว
Replication Controllers ก็จ ะดําเนิ น การปิ ดแอพพลิ เคชัน รุ่ น
หนึ งลงโดยอัตโนมัติ
2.3 ระบบฐานข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series
Databases)
ฐานข้อมู ลทีมีความสัมพัน ธ์กบั อันตรภาคเวลา โดยทัวไป
แล้วนิ ยมใช้กบั การเก็บข้อมูลทีต้องมี ชว่ งเวลามาเป็ นตัวชีวัด
ระดับ สําหรับงานวิจัยนี ได้เ ลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ
อนุ กรมเวลาทีมีชอว่
ื า InfluxDB ซึงเป็ นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สทีมี

ความสามารถจัดการฐานข้อมูลแบบอนุ กรมเวลา โดยสามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายและมีความยื ดหยุ่น ในการเรี ยกดู
หรื อสื บค้นข้อมู ลขึ นมาแสดงผล การใช้งานโปรแกรมจัดการ
ฐาน ข้ อ มู ล อนุ กรม เวลา InfluxDB สาม ารถใช้ค ํา สัง SQL
เหมื อนกับการใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมู ลเชิงสัมพัน ธ์
ทัวไปในการเรี ยกดู ขอ้ มู ลขึ นมาแสดงผล และยัง สามารถให้
ผู ้ใช้งานติดต่อกับฐานข้อมูลผ่านทาง HTTP RESTful ได้อย่าง
สะดวก [5]
2.4 การขยายขนาดการให้ บริ การ
2.4.1 การขยายการรองรับการใช้งานในยุ คก่อนและหลัง
การใช้ Cloud
การขย าย การรองรั บ การใช้ง าน ไ ด้มี การศึ กษาและ
ดําเนิ นการมาอย่ างยาวนาน ปัจ จัย ทีมี ผลต่อการพิจ ารณาการ
ขย ายรองรับ การใช้ง านนั น คื อค่ าการทํา งาน ข อง หน่ วย
ประมวลผลและความสามารถของการใช้งานเครื อข่ ายข้อมู ล
(Bandwidth) เพือทีจะรองรับการทํางานของแอพพลิเ คชันต่างๆ
ได้อย่างต่อเนื องและมีประสิทธิภาพ หากปัจจัยทีได้กล่าวมานั น
ไม่เ พียงพอต่อการใช้งานก็จะดําเนิ นการจั ดซือจั ดจ้างอุปกรณ์
เข้ามาเสริม ใหม่เ พือรักษาความพร้อมให้ บริการอยู่ เ สมอ ต่อมา
ในยุคของการเทคโนโลยีเ ครืองคอมพิวเตอร์ เ สมือนซึงได้มีการ
ใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ เ ข้าด้วยนันยังคงมีการวัดประสิทธิภาพ
ของหน่ วยประมวลผลเช่นเดิม แต่จะมีการกําหนดช่วงของค่าที
เหมาะสมในการดําเนิ น การขยายความสามารถ คือ มี การตังค่า
เส้นขี ดบน (Upper Scale) และเส้นขี ดล่าง (Lower Scale) [6]
หากค่าของหน่ วยประมวลผลเกินเส้นขีดบนเมื อไรก็จะทําการ
ขยายเครื องคอมพิวเตอร์ เ พื อรองรับการใช้บริการและหากค่า
ของหน่ วยประมวลผลน้อยกว่าเส้น ขีดล่างเมือไรก็จะทําการลด
จํานวนของเครืองคอมพิวเตอร์ลงเพือรักษาค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ ทีได้
เกิดขึนจากผู ้ให้บริการคลาวด์
2.4.2 อัลกอริ ทึ ม ใน การข ยายเครื องคอมพิ วเตอร์ แ บบ
อัตโนมัติ
อัลกอริทึมการขยายความสามารถของเครื องคอมพิ วเตอร์
ขณะ ทํางาน อยู่ [7] ไ ด้นํ าตัวแปรใน การตัด สิ น ใ จข ยาย
ความสามารถ เช่น ระยะเวลาของ SLA ลักษณะงาน และค่า
ประสิ ทธิ ภ าพ ของห น่ วยประม วลผลมาพิ จ ารณา เป็ นต้น
เนื องจากงานวิจัย ดังกล่าวเกียวข้องกับการขยายความสามารถ
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ของเครื องคอมพิวเตอร์ ตามลักษณะงานทีเข้า มาเป็ น ลําดับขัน
(Workflow) จึ งต้อ ง คํา นึ ง ถึ ง ลั ก ษณ ะ ง าน และ จั ดลํ าดั บ
ความสําคัญ ของงานในการขยายความสามารถ ซึงอัลกอริ ทึม
ดัง กล่ าวได้ ท ดสอบใช้ง าน บน Amazon AWS EC2 พบว่ า
สามารถทํางานได้ตามทีผู ้วิจัยได้ก ําหนด สามารถทีจะเพิ มและ
ลดขนาดความสามารถของเครืองคอมพิวเตอร์ทีใช้ประมวลผล
ได้ตามระยะเวลาทีต้องการ อันเนื องมาจากข้อตกลง SLA แล้ว
ค่าใช้จ่ ายทีได้เ กิดขึนบนการใช้บริการคลาวด์

3. วิธีการดําเนินงาน
การออกแบบและพัฒนาระบบการขยายขนาดการให้บริการ
แบบอัตโนมัตใิ นระบบด็อกเกอร์ส ามารถทีจะใช้งานระบบให้
ทํางานร่ วมกับการขยายขนาดของด็ อกเกอร์ คอนเทนเนอร์
จํานวนหลายตัวทีอยู่ในระบบด็ อกเกอร์โฮสต์เ ดียวกัน ผู ว้ จิ ัยได้
แบ่ง ขั น ตอน ใน การดํ า เนิ น งาน วิจั ย ออกเป็ น ขัน ตอน
ดังต่อไปนี คือ
) ออกแบบโครงสร้างของระบบด็อกเกอร์ แสดงดังภาพที 2
ซึงประกอบด้วย
- Agent คือ ส่วนการเก็บข้อมูลทรัพยากรใช้งาน Metric
- Monitoring คือ ส่วนของการจัดเก็บค่าสถิ ตติ ่างๆ จากตัว
Agent โดยออกแบบให้ เ ก็บเป็ นฐานข้อมู ลแบบอนุ กรมเวลา
(Time Series Database)
- Scaling Decision คือ ส่วนของการตัดสิน ใจในการทํางาน
ว่าควรจะดําเนิ น การขยายเพือรองรับการให้บริ การหรือไม่ตาม
ความเหมาะสมจากค่าทีได้ก ําหนดไว้
- Scaling Execution คือ ส่วนของการดําเนิ นการสังงานให้ มี
การขยายเพือรองรับการให้ บริ การและมี การจัดสรรทรัพยากร
ได้อย่างเหมาะสม

2) ออกแบบส่ วนในการเก็บข้อมู ลการใช้งานทรัพยากรและ
การเฝ้าสังเกตข้อมูลการใช้งาน
ในส่วนของการเก็บข้อมูลทรัพ ยากรการใช้งานจะเป็ นระบบ
ทีมี ชือว่า Heapster ซึงระบบ Heapster คือ ส่วนในการจั ดการ
กับค่าของทรัพยากรต่างๆ โดยจะอ่านค่าจาก API ของด็อกเกอร์
โฮสต์นั นว่าแต่ละตัวมีการใช้งานทรัพยากรเป็ น อย่างไร โดย
ดําเนิ นการอ่านค่าข้อมู ลทรัพยากรการใช้งานทุก ๆ 1 นาที เมื อ
อ่านค่าได้สาํ เร็ จจะส่ง ค่าออกไปเก็บยังฐานข้อมู ล ในทีนี ได้
เลือกใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูลแบบอนุ กรมเวลา
ในส่วนของการเฝ้า สังเกตข้อมูลการใช้งานนั นได้ออกแบบ
ให้ มี โปรแกรมทีทํางานเป็ นรอบเวลาโดยจะดึ ง ข้อมู ลเพื อ
ตรวจ สอบทุ ก ๆ 1 น าที โดยจะ ทําการดึ งข้อ มู ล ออกจาก
ฐาน ข้อมู ลแบบอนุ กรม เวลาทีใช้ InfluxDB เป็ นโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล ซึงส่วนของการเก็บข้อมู ลจะเขี ยนข้อมูลการ
ใช้งานทรัพยากรลงในฐานข้อมูลนี โดยจะต้องพัฒ นาส่ วนใน
การดึง ข้อมูลมาประมวลผลว่าสมควรทีจะลดหรื อขยายขนาด
การให้บริการในช่วงเวลานันหรือไม่
3) ออกแบบส่ วนการดําเนิ นการขยายหรื อลดขน าดการ
ให้ บริการ เมื อรับค่าข้อมูลจากการเฝ้าสังเกตแล้ว นํ ามาทําการ
คํานวณหาค่าของ CPU ทีใช้งานในช่วงเวลานัน ดังสมการที -1
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cpui

cpu _ time(i , t )  cpu _ time(i , t 1)
60 u 109

u corei

(3-1)

cpui คือ ค่าของการใช้งาน CPU ของ podi
corei คือ จํานวน CPU ที podi ใช้งานมีหน่ วยเป็ น
มิลลิคอร์(millicore)
cpu_time(i, t) คือ ค่าของการใช้งาน CPU ณ เวลา t
หน่ วยเป็ นไมโครวินาที(microsecond)
cpu_time(i, t-1) คือ ค่าของการใช้งาน CPU ณ เวลา t-1
หน่ วยเป็ นไมโครวินาที(microsecond)
จากนั นทํา การคํา น วณหาค่า CPU เฉลี ยข องทุ ก Pods ที
ให้ บริการในช่วงเวลานัน เพื อนํ าไปในการจํา นวน Pods ดัง
สมการที 3-2
โดยที

ncurrent

¦ cpu

i

cpuavg

ภาพที 2: โครงสร้างระบบรองรับการขยายตัวแบบอัตโนมัต ิในระบบด็ อกเกอร์

i 1

(3-2)

ncurrent

โดยที cpuavg คือ ค่าเฉลียของการใช้งานหน่ วยประมวลผล
ของ Pods นัน

ncurrect คือ จํานวน Pods ทีให้บริการอยู่ในปัจจุบ ัน
cpui คือ ค่าของการใช้งาน CPU ของแต่ละ Pods
หลังจากนันนําค่าทีได้ไปคํานวณหาจํานวน Pods ดังสมการที 3-3
nnew

ª cpuavg º
«
» u ncurrent  ncurrent
« cputarget »

(3-3)

โดยที nnew คือจํานวนของ Pods ใหม่ทจะดํ
ี าเนิ นการขยาย
หรือลดขนาด
ncurrect คือ จํานวนของ Pods ในปัจจุบ ันทีให้บริการ
cpuavg คือ ค่าเฉลียของการใช้งานหน่ วยประมวลผล
ของ Pods นัน
cputarget คือค่าของหน่ วยประมวลผลทีผู ้ใช้งานได้ใส่
ค่าเข้ามาว่าจะต้องอยู่ในเกณฑ์ทเท่
ี าไร
4) ทดสอบระบบ จะเป็ น การทดสอบการทํางานของระบบ
โดยการจํ าลองการใช้งานการบริ การเพื อสัง เกตพฤติกรรมใน
การขยายขนาดการให้ บริ การโดยอัตโนมัติโดยพิ จารณาว่า
ระบบสามารถทํางานได้ถูกต้องตามทีได้วางแผนการทดสอบได้
หรือไม่ โดยทําการจํ าลองเหตุการณ์ออกเป็ น 3 เหตุการณ์ ดัง นี
เห ตุก ารณ์ ที 1 ไม่ มี การใ ช้บ ริ การ จํ าน วน ผู ใ้ ช้เ ท่ ากับ 0
เหตุการณ์ที 2 มีการใช้บริ การ จํานวนผู ใ้ ช้บริการเท่ากับ 1600
หน่ วงเวลาการใช้บริ การ 5 นาที และเหตุการณ์ที 3 หยุ ดการใช้
บริการ จํานวนผู ้ใช้บริการเท่ากับ 0
5) ประเมิ นประสิทธิภาพ จะเป็ นการประเมินประสิทธิภาพ
ของการรองรับการให้ บริการด้วยการขยายข นาดการให้บริการ
ได้สมั พันธ์ ก ับปริ มาณการใช้บริการ โดยจําลองผู ้ใช้งานเริมต้น
ทีจํานวน 800 ผู ้ใช้งานต่อวิน าที ทําการเรี ยกใช้บริการเว็บไซต์
เป็ น ช่วงเวลาต่อเนื อง และพิจารณาว่าการเรียกใช้งานเว็บไซต์
นันสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องไม่มีขอ้ ผิดพลาด

ให้ บริ การ แต่ใ นกระบวนการทดสอบนี ติดปั ญ หาทีเครือง
คอมพิวเตอร์ทีได้นํ ามาทําเป็ น ระบบคลัสเตอร์นั นมีทรัพยากร
ไม่ เ พีย งพอต่อการสร้างด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์ ทีมี จํานวน
มากกว่า 40 คอนเทนเนอร์ จึ งจําเป็ น ต้องจํากัดการขยายขนาดที
มากทีสุด คือ 40 คอนเทนเนอร์เ พือให้โปรแกรมยังคงสามารถ
ทํางานต่อได้
ตารางที 1: การทดสอบการทํางานการปรับขนาดการให้บริการ
นาที

CPU

จํานวน

เหตุการณ์

จํานวน
ผูใ้ ช้บริการ

0

0

1

ไม่ มีการใช้บริการ

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

100

4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1

ช่วงหน่ วงเวลา
การขยายขนาด
42.256
ช่วงหน่ วงเวลา
การขยายขนาด
29.098
29.039
27.163
0

จําลองการใช้
บริการ

จําลองการใช้
บริการ

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
0
0
0
0
0
0
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4. ผลการดําเนินงาน
. ผลการทดสอบส่ วนการดํา เนิน การขยายขนาดการ
ให้ บริ การ
ทดสอบการหาค่าจํานวนการขยายขนาดการให้บริการโดย
อาศัยค่าทีได้จากการคํานวณการใช้งานหน่ วยประมวลผลของ
Pods การทดสอบในกระบวนการนี ได้ตงค่
ั าเอาไว้ว่า เมื อมี การ
ใช้งานหน่ วยประมวลผลของด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์และ Pods
มากกว่าร้อย ละ 30 ใ ห้ ดํ า เนิ น การสั งการข ยาย ขน าดการ

ช่วงหน่ วงเวลา
การลดขนาด

หยุดการจําลอง
การใช้บริการ

ตารางที 1 แสดงผลการทํางานเมือกําหนดให้ มี การขยาย
ขนาดการให้ บริการอัตโนมัติเ มื อกําหนดให้ มี การให้ บริการ
เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Nginx บนด็อกเกอร์ คอนเทนเนอร์หรื อ
Pods ที มี จํ า น วน เท่ า กับ 1 และ เมื อมี การใ ช้ง าน ห น่ วย
ประม วลผลม ากกว่าร้อย ละ 40 ให้ ทําการข ยายข นาดการ
ให้บริการอัตโนมัตแิ ละเมือการใช้งานหน่ วยประมวลผลน้ อย
กว่าร้อยละ 30 ให้มี การลดขนาดการให้บริ การโดยเป็ นไปตาม
ค่าทีได้จากการคํานวณ
จากการทดสอบในนาทีที 1 ได้มี การจํ าลองการเรี ย กใช้
บริ การจํ านวนมากด้วยการจํ าลองให้ มี ผู ใ้ ช้งานจํานวน 1600 หน่ วย
และทําการเรีย กการใช้งานต่อเนื องเป็ นเวลา 5 นาที ผลลัพธ์ คือ
ระบบได้มีการสังให้เ พิมจํานวนของด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์ขึ น

เป็ น 4 คอนเทนเนอร์และหลังจากนันจะมีชว่ งเวลาในการหน่ วง
เวลาเพือรอการสร้างด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์และความพร้อมใน
การเก็บข้อมู ล การใช้ง านทรัพ ยากร ในนาทีที 10 ได้ มี การ
ตรวจสอบใหม่ อี ก ครังพ บว่า มี การใช้ง านทัง 4 ด็ อกเกอร์
คอนเทนเนอร์มี การใช้งานเฉลี ยแล้วร้อยละ 42.256 จํ าเป็ นต้อง
ขยายขนาดการให้บริการเพิ มขึ นไปเป็ น 6 คอนเทนเนอร์ ใน
นาทีที 12 ได้มี การตรวจสอบการใช้ง านทรัพ ยากรอี กครัง
พบว่ามีการใช้งานหน่ วยประมวลของด็ อกเกอร์คอนเทนเนอร์
ทัง 6 คอนเทนเนอร์ เ ฉลียอยู่ ทร้ี อยละ 0 ประกอบมีการสินสุ ด
การเรี ยกใช้บริ การจึ งทําให้ ไ ม่มี การใช้งานหน่ วยประมวลผล
เมือระบบตรวจสอบแล้วได้ผลว่าลดขนาดจํ านวนการให้ บริการ
ลงเหลื อ 1 คอนเทนเนอร์ และมี ชว่ งหน่ วงเวลาการลดขนาดอยู่
ที 4 นาที และหลังจากนาทีที 16 เป็ นต้นไปนันไม่มีการใช้งานจึง
คงจํานวนด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์อยู่ที 1 คอนเทนเนอร์เ ช่นเดิม
4.2 ทดสอบความพร้ อมของการให้ บริ การ
การทดสอบความสามารถในการให้ บริ การเว็บไซต์ด้วย
โปรแกรม Nginx บนด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์เ ป็ น การทดสอบที
มี จุดประสงค์คือระบบการให้ บริ การต่าง ๆ ภายในระบบคลัสเตอร์
เดีย วกันจะต้องมีความพร้อมให้บริการตลอดเวลาและมีความ
ราบรื นในการเพิมหรือขยายขนาดการให้บริการซึงจะต้องเกิด
ข้อผิดพลาดให้ น้ อยทีสุ ดมี การทดสอบใช้เครื องมื อในการ
จําลองผู ้ใช้งานด้วยการใช้โปรแกรม Apache Jmeter
การทดสอบได้จํ าลองผู ้ใช้ง านให้ เ พิ มขึ นและลดลงตาม
ช่วงเวลาเพือทดสอบความพร้อมในการให้ บริการของด็ อกเกอร์
คอนเทนเนอร์โดยกําหนดให้มีการขยายขนาดการให้บริการเมื อ
มีระดับการใช้งานหน่ วยประมวลผลมากกว่าร้อยละ 30 ของ
การใช้งาน ซึงการให้ บริ การนี จะให้ บริ การเว็บไซต์และทดสอบด้วย
การใช้โปรแกรมจําลองผู ้ใช้งานเริ มต้นทีจํา นวน 800 ผู ้ใช้งาน
ต่อวินาทีโดยให้เ รี ยกใช้บริ การเว็บไซต์เ ป็ นช่วงเวลาต่อเนื องไป
โดยจะมี การวัดผลการให้ บ ริก ารคือ การตอบสน องสําเร็ จ
หมายความว่าการเรีย กใช้งานเว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่าง
ถูกต้องไม่ มี ข ้อผิดพลาด (มี การแสดงผลการตอบสนองของ
รหั ส HTTP เป็ น 200 ห มาย ความ ว่าสํ าเร็ จ ) เกิด ขึ นและ
การตอบสนองล้ม เหลวหมายความว่าการเรีย กใช้งานเว็บไซต์
นันให้ การแสดงผลทีผิดพลาด เช่น การบริการมีความไม่ พร้อม
ให้บริการ (มีการแสดงผลการตอบสนองของรหัส HTTP 503

หมายความว่าไม่พร้อมให้บริการ) มีผลทีได้ดงั ต่อไปนี
ตารางที 2: ผลการทดสอบการให้บริการ
เวลา จํานวน
(นาที) ผูใ้ ช้งาน

ค่าเฉลีย
การใช้
CPU

จํานวน
Pods
ปัจจุบัน

จํานวน Pods
ทีต้องขยาย/
ลดขนาด

สําเร็จ
(%)

(Target)

1

800

0

1

1

100

2

800

43.727

1

2

100

5

800

55.653

2

4

100

8

1200

36.264

4

5

100

11

1200

28.54

5

5

100

12
13

1200
100

24.1
17.28

5
5

5
3

100
100

17

100

7.078

3

1

99.99

21

100

20.25

1

1

100

22

100

19.48

1

1

100

23

100

17.603

1

1

100

27

1500

42.518

4

6

100

30

1500

32.339

6

7

100

33

1

0.27

7

1

100

37

1

0.27

1

1

100
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100
1
4
100

จากตารางที 2 ได้แ สดงผลของการทดสอบความพร้อมของ
การให้ บริ การในการใช้กลไกการขยายขนาดการให้ บริ การ
อัตโนมัติใ นระบบด็ อกเกอร์ โดย แสดงผลตามเวลา (น าที )
จํานวนผู ้ใช้งานจะเป็ นค่าทีถูกจํ าลองขึนมาจากโปรแกรมจําลอง
ผู ้ใช้งาน การใช้งานหน่ วยประมวลผลจะเป็ นค่าเฉลียของหน่ วย
ประมวลผลของด็ อกเกอร์ คอนเทน เน อร์ ทีทํางาน ในการ
ให้บริการนั น จํ านวน Pods ปัจ จุบ ัน คือ จํานวนของด็ อกเกอร์
คอนเทนเนอร์ ททํี างานในการให้ บริการอยู่ ใ นช่วงเวลานั น
จํานวน Pods ทีต้องขยายหรือลดขนาดคือจํ านวนทีได้จากการ
ตัดสินใจในการขยายหรือลดขนาดของด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์
ค่าสําเร็ จ คืออัตราส่ วนของจํานวนการเรี ย กใช้บริ การและได้
ผลสําเร็ จต่อจํ านวนการเรีย กใช้บริ การทังหมด ค่าล้มเหลว คือ
อัตราส่วนของจํานวนการเรียกใช้บริการและได้ผลล้มเหลวต่อ

จํานวนการเรียกใช้บริการทังหมดค่าทีได้จากตารางที 2 สามารถ
อธิบายได้ดงั ต่อไปนี ในช่วงทีมีการเพิมขนาด
การให้บริการต่อผู ้ใช้บริการทีเพิมขึนเพือให้สามารถรองรับ
การทํางานได้มีประสิทธิ ภาพในนาทีที 2, 5, 8 และ 24 จะพบว่า
มีคา่ เฉลียของการใช้งานหน่ วยประมวลผลทีเพิ มขึนและมีการ
ขยายขนาดของด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์เ พิมขึนตามจํานวนทีได้
จากการคํานวณและเมือทดสอบความสามารถในการให้บริการ
พบว่ามีอตั ราสําเร็จร้อยละ 100 นันหมายความว่าเมือขยายขนาด
การให้ บริ การจะไม่ มี ผลกระทบต่อการให้ บริ การทีได้มี การ
ให้ บริ ก ารอยู่ ก่อน หน้ านี และในช่วงที มี การลดขนาดการ
ให้บริการในนาทีที 13, 17 และ 33 ในนาทีที 17 จะพบว่าอัตรา
ความพร้อมในการให้บริ การมีค่าอยู่ ทีร้อยละ 99.99 สาเหตุที
เป็ นเช่น นี เพ ราะใน การสร้างการให้ บริ ก าร (Service) ใ น
Kubernetes ได้มี การกําหนดให้ มีลักษณะเป็ น การกระจายงาน
(Load balancing)ให้ กบั ด็ อกเกอร์ คอนเทนเนอร์ ทีอยู่ ภ ายใต้
Replication Controller และใน การลดจํ าน วนข องด็ อกเกอร์
คอนเทนเนอร์ ภายในการให้บริ การนี มี โอกาสทีจะพบช่วงที
กําลังลบด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์ออกไปจึ งทําให้ต ัวกระจายงาน
นันจ่ ายงานให้ก ับด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์ทกําลั
ี งโดนลบแต่เ มื อ
จ่ ายงานให้แล้วไม่มีการให้บริการจึ งได้ตอบสนองเป็ นไม่พร้อม
ให้ บริ การ (รหั ส HTTP คือ 503) ดังนั นย่อมมี โอกาสทีจะเกิด
เห ตุการณ์ เ ช่น นี จึ งทําให้ ก ารตอบสองความพ ร้อมใน การ
ให้บริการนันมีความผิดพลาดอยู่รอ้ ยละ 0.01 ในช่วงเวลาดังกล่าว
ในการทดสอบความพร้อมในการให้บริการเมือใช้กลไกการขยาย
ขน าดการใ ห้ บริ ก ารอั ต โน มั ติ ใ น ระ บบด็ อ กเกอร์ นั น มี
ความสามารถทีจะให้บริการได้โดยมีความผิดพลาดเฉพาะระหว่าง
การลดขนาดของด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์เ พียงเล็กน้อยเท่านัน

เพือตัดสิ นใจว่าจะขยายหรื อลดขนาดการให้ บริการเป็ นจํานวน
เท่าไรในระบบด็อกเกอร์
ผลการทดสอบการทํางานของระบบพร้อมกับทดสอบความ
พร้อมของการให้ บริ การเมื อมี การขยายหรื อลดขนาดแบบ
อัตโนมัตผิ ลทีได้ คือ ระบบมีการลดและขยายขนาดเป็ นไปตาม
การใช้ง าน ห น่ วยประ ม วลผลและยั ง มี ความ พ ร้อ ม ใ น
การให้ บริ การของส่วนการให้ บริ การภายในด็ อกเกอร์ โดยทีมี
ความ ผิด พ ลาดเพี ย งเล็ กน้ อย เท่า นั น และใ น ส่ วน ข อง
กระบวนการเฝ้าสังเกตข้อมู ลทีเพิมขึนมานัน การใช้งาน CPU
จะขึ นอยู่ กบั จํ า น วน Pods หากมี การใช้งาน ของ Pods มาก
ก็ส่งผลทําให้ การใช้งาน CPU มากขึนเช่นกัน สําหรับงานวิจัย นี
มีการใช้งานจํ านวน Pods ไม่ มาก ทําให้ การใช้งาน CPU น้อย
และไม่มีนัยสําคัญ
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