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วธีิการค านวนเนือ้ทีท่ีต้่องการใช้เกบ็แบ็คอัพ๊ และการค านวนแบนด์วิทส าหรับการ replication 

 

เป็นท่ีสอบถามกนัมาบอ่ย และ คอ่นข้างมากส าหรับวธีิการค านวน เนือ้ท่ีวา่แคไ่หนถึงจะเพียงพอตอ่การ Backup วนันีท้างไนน์

ที ก็เลยขอจดัให้ สตูรในการค านวน เพ่ือให้ท่านค านวน storage ส าหรับการเก็บ backed up VM ทัง้หลายโดยใช้ Veeam 

นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัจะรู้อีกด้วยวา่ ส าหรับการ replicate เราก็สามารถค านวนได้เช่นกนัวา่ จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ส าหรับ 

Link ท่ีมีความเร็วจ ากดั งัน้เรามาเร่ิมกนัเลย 

สูตรในการค านวนเนือ้ที่ใช้งานส าหรับการ Backup และ Replication 

 

เนือ้ท่ีส าหรับการ backup = การบีบอดั * ( (เนือ้ท่ีข้อมลูใช้งานจริง * จ านวนของ Full Backup) + (จ านวน incremental * 

ข้อมลูใช้งานจริง * จ านวนการเปล่ียนแปลง)) 

 

เนือ้ท่ีส าหรับการ replicate = เนือ้ท่ีใช้งานจริง + (จ านวนการบีบอดั * จ านวน incremental * จ านวนการเปล่ียนแปลง) 

 

หมายเหต ุ:  

- พืน้ท่ีใช้งานจริง หมายถึง พืน้ท่ีท่ี VM ท่ีคณุต้องการแบค็อัพ๊นัน้ใช้งานไปเท่าไหร่ โดยไมน่ับพืน้ท่ีท่ีท าการ allocate ไว้

แตไ่มไ่ด้ใช้งาน เช่น ถ้าท่านแบง่เนือ้ท่ีไว้ให้ VM ไว้ 200GB แตใ่น Guest OS ดงักลา่วมีการใช้งานเนือ้ท่ีเพียงแค่ 

100GB ท่านก็เอา 100GB เท่านัน้มาค านวน 

- จ านวนของ Full Backup หมายถึง จ านวน full backup ท่ีท่านต้องการเก็บ และ ตัง้ค่าไว้ในขณะสร้าง job โดย

ปกตมีิคา่เท่ากบั 1 ยกเว้นวา่ท่านใช้โหมดท่ีเรียกวา่ periodic full  

- จ านวน incremental หมายถึง จ านวนจดุของเวลาท่ีท่านต้องการกู้ ข้อมลู หรือท่ีเรียกวา่ retention period 

- จ านวนการเปล่ียนแปลง หมายถึง จ านวนท่ีข้อมลูเปล่ียนแปลงในแตล่ะครัง้ของการท า incremental โดยปกตเิราจะ

คดิท่ี 5% ถึงแม้สว่นใหญ่แล้วจะต ่ากวา่นัน้ แตใ่นบางกรณีก็มีคา่สงูกวา่นัน้เช่นกนั เช่น Exchange และ SQL ท่ีคา่

ความเปล่ียนแปลงอาจจะสงูถึง 10-20% ขึน้อยู่กบัปริมาณ transaction log ด้วย สรุปวา่เราอาจจะใช้คา่ 5-10% 

เป็นคา่มาตรฐาน 

- การบีบอดั หมายถึง การบีบอดัท่ีรวมทัง้ compression และ deduplication ปกตเิราจะใช้คา่มาตรฐานท่ี 50% 
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ตัวอย่างการค านวน 

ยกตวัอย่างเรามีเนือ้ท่ี ของ GuestOS ทัง้หมด 10 GuestOS แตล่ะตวัเรามีการใช้งานเนือ้ท่ี อยู่ท่ีตวัละ 100GB x 10 = 

1,000GB (1TB) และท าการ backup โดยจะท าการตัง้คา่ Retention Period = 14 วนั เพราะฉะนัน้จะได้ค่าดงันี ้

0.5 * ((1,000 * 1) + (14 * 1,000 * 0.1)) = 1.2TB 

 

1.2TB ก็คือเนือ้ท่ีอย่างต ่า ท่ีท่านจะต้องเตรียมส าหรับการเก็บแบค็อพัไฟล์ 

ก็เรียกวา่ ง่ายมากครับ ส าหรับการค านวน คราวนี ้ เราข้ามไปเร่ือง การค านวนเวลาและแบนด์วทิส าหรับ การท า replication 

บ้างนะครับ 

 

การค านวนแบนด์วทิส าหรับการท า Replication 

งัน้เราก็เร่ิมกนัเลย ขัน้ตอนแรกก็เปิดโปรแกรม Veeam Backup & Replication ขึน้มา หลงัจากนัน้ คลิก้ท่ีเมนหูลกั 

“Backup and Replication” และคลิก้ท่ี Backups และคลิก้ท่ี Disk สว่นแสดงผลด้านขวาจะเปล่ียนไป ท่านจะเห็น Backup 

File ในระบบ แยกตาม Jobs และ จะเห็น Restore Point (Retention Period) ด้วย ให้คลิก้ขวาท่ีช่ือ Job แล้วท าการเลือก 

Properties ตามรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 แสดงการเลือก Properties เพ่ือด ูBackup File 

หลงัจากนัน้ ท่านจะได้หน้าจอตามรูปท่ี 2 ท่ีแสดงวา่ เราได้ท าการ Backup ไปก่ีครัง้แล้ว พร้อมรายละเอียดถึงคา่การท า 

Duduplication และการ Compress แน่นอนวา่คราวนีท้่านอาจจะกลบัไปพจิารณา ถึงคา่ได้เราได้ใช้ไปในการค านวนครัง้

แรก ส าหรับค่าการ Deduplication นัน้ จะได้ผลดีเม่ือท่านท าการแบค็อพั Guest OS ท่ีมีระบบปฏิบตักิารเหมือนๆกนั ภายใน 

job เดียวกนั คราวนีเ้รามาดวู่า คา่เฉล่ียของการท า incremental เท่าไหร่ ก็คือการเอาคา่เนือ้ท่ีไฟล์มาบวกกบัแล้วหารจ านวน

ครัง้ 
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รูปท่ี 2 แสดงค่าความเปล่ียนแปลงในการแตล่ะครัง้ของการท า incremental 

ในท่ีน่ีคือ 373MB + 1,500MB (1.5GB) = 1,873GB / 2 = 936.5 MB 

โดยเราสมมตุวิ่า เรามี link speed ระหวา่งส านกังานใหญ่และ DRSite เพียงแค ่5Mbps และเราก าหนดว่า เราจะใช้ 

bandwidth เพียงแค ่80% (เพราะว่าเผ่ือไว้ส าหรับ application อ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีวิง่ระหวา่งสาขา) 

หลงัจากนัน้ ง่ายมากครับ ขอให้ท่านดาวน์โหลดโปรแกรม ReplicaCalc ได้จาก 

http://www.9t.com/downloads/VPReplicaCalc.zip  

หลงัจากตดิตัง้โปรแกรมแล้ว เราก็เพียงแตใ่สค่า่ ท่ีเราได้ลงไปใช่ ใสค่า่ 936.5MB ลงในช่อง Average Rate of Change 

ก าหนดความเร็วของ Link Speed และ % ของ Bandwidth ท่ีเราสามารถใช้งานได้ลงไปก็คือ สมมตุวิา่ 80% เราจะได้คา่ วา่

เราจะต้องใช้เวลา 31.21 นาทีในการท า incremental ตามรูปท่ี 3 

http://www.9t.com/downloads/VPReplicaCalc.zip
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รูปท่ี 3 แสดงการค านวน 

 

ครับ ก็ได้รู้กนัเรียกวา่ ง่ายกนัเลยทีเดียว ส าหรับการค านวน 

 

 

 

 


