อะไรคือ de-duplication และ Compression ใน Veeam Backup & Replication
เพื่อที่จะลดเนื ้อทีเ่ ก็บข้ อมูลในการแบ๊ คอัพ๊

Veeam Backup and Replication v.5

ใช้ เทคนิคทัง้

du-duplication

และ

compression เข้ ามาใช้ งาน
De-Duplication
De-duplication นันจะถู
้ กนามาใช้ งานเมื่อมีการแบ็คอัพ๊ virtual machine หลายๆตัว และ มี block ของข้ อมูลที่เหมือนกัน

ตัวอย่างเช่น เมื่อ virtual machine นันถู
้ กสร้ างขึ ้นด้ วย template ตัวเดียวกัน จะทาให้ เราได้

data block ที่เหมือนกันซ ้าๆ

กัน นอกจากนันแล้
้ ว Veeam Backup and Replication ยังไม่เก็บ data block ที่มีขนาดเป็ น 0 หรื อว่า เนื ้อที่ ที่ได้ กาหนดไว้
แต่ไม่มีการใช้ งาน ด้ วยเทคนิค

de-duplication

จะทาให้

data block

ที่เหมือนกัน และ เนื ้อที่ที่ไม่มีการใช้ งานจะถูกกาจัด

ออกไป และแน่นอนทาให้ ขนาดของแบ็คอัพ๊ ไฟล์ที่ได้ มีขนาดเล็กลงอย่างมาก
VM1

VM2
BACKUP

VM3

VM4

รูปที่ 1 ตัวอย่างการลดขนาด data block ที่ซ ้ากัน
ทังนี
้ ้ Veeam Backup and Replication นันใช้
้ ขนาด datablock ในการแบ็คอัพ๊ ในขนาดทีต่ า่ งกัน ขึ ้นอยูก่ บั ปลายทางของ
การแบ็คอัพ๊ โดยคุณสามารถเลือกได้ ดังต่อไปนี ้
1. Local Target คุณควรเลือก option นี ้ถ้ าคุณใช้ SAN, DAS ทังนี
้ ้เพราะ SAN นันใช้
้ ขนาด datablock ที่ใหญ่กว่า

ซึง่ นัน่ หมายถึงการส่งข้ อมูลแต่ละครัง้ สามารถส่งได้ มาก และทาให้ งานเสร็ จเร็ วขึ ้น แต่วา่ เนื่องจาก data block ที่
ใหญ่กว่า ประสิทธิภาพของ du-duplication จะลดลง เพราะเท่ากับว่าความเป็ นไปได้ ที่จะซ ้าซ้ อนจะน้ อยลงตาม
2. Lan Target คุณควรจะเลือก option นี ้หากคุณใช้ NAS

เช่นงาน On-site Replication ซึง่ เราจะได้ อัตราการทา

du-duplication ที่ดีกว่า
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3. WAN target คุณควรเลือก option นี ้ หากคุณทาการ replicate ข้ าม WAN (offsite) Veeam จะใช้ data
block ซึง่ มีขนาดเล็กลง เพื่อให้ ได้ การ du-duplication ที่ดีที่สดุ และ แน่นอนว่าไฟล์ที่ได้ หรื อจานวนข้ อมูลที่สง่ ผ่าน

จะมีขนาดเล็กตามไปด้ วย
Compression

เทคนิคอีกอย่างที่นามาใช้ เพือ่ ลดขนาดไฟล์ที่เราทาการแบ็คอัพ๊ คือ การบีบอัด หรื อที่เรี ยกว่า compression ซึง่ การบีบอัดจะมี
ผลต่อระยะเวลาที่เราทาการแบ็คอัพ๊ ด้ วยเช่นกัน โดยระดับของการบีบอัดนันจะมี
้ ให้ เลือกดังนี ้
1. No compression : ท่านสามารถเลือก option นี ้หากท่านไม่ต้องการให้ งานแบ็คอัพ
๊ สร้ างภาระงานให้ กบั CPU

มากเกินไป
2. Low compression : ท่านสามารถเลือก option นี ้เพื่อใช้ งานบีบอัดซึง่ กิน CPU ไม่มากนักขณะทาการแบ็คอัพ
๊
3. Optimal compression : เป็ น option ที่ดีที่สดุ ในการทางาน และปกติมน
ั จะถูกเลือกโดย default ซึง่ จะทาให้ เรา

ได้ ไฟล์ทีมีขนาดเล็กในขณะเดียวกันได้ เวลาที่เหมาะสมซึง่ ไม่ช้าเกินไปในการทางาน
4. Best Compression : ท่านจะใช้ option นี ้ได้ ทา่ นควรจะใช้ CPU ซึง่ มีประสิทธิภาพสูง อย่างน้ อย 8 cores

สาหรับการเลือก compression นันต่
้ อ 1 job ท่านเลือกไปแล้ วจะไม่สามารถเปลีย่ นได้ ภายหลัง การทาการแบ็คอัพ๊ แบบ full
และ incremental ที่ตามมาสาหรับ job นันๆ
้ จะถูกผูกกับ ระดับการทา compression ที่เราได้ เลือกไว้ ตงแต่
ั ้ ครัง้ แรกที่เรา
create job จะทาการเปลีย่ นแปลงภายหลังไม่ได้ ยกเว้ นการทา job ใหม่
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รูปที่ 2 การเลือก ระดับการทาการบีบอัด จากโปรแกรม Veeam Backup and Replication v5
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