The Fourteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2018

การประเมินสมรรถนะการเชื อมต่ อเครื อข่ ายคอนเทนเนอร์ คูเบอร์ เนตส์
Performance evaluation of K8s container networking
พรรั กษา กมลเวชช์ (Pornraksa Kamolvage)1 และชัยพร เขมะภาตะพันธ์ (Chaiyaporn Khemapatapan)2
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม
วิทยาลัยนวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์
1

npicmy@outlook.com, 2chaiyaporn@dpu.ac.th

บทคัดย่อ

various container networking: Flannel, Calico and Canal
will be evaluated. From the experimental results, Calico

คูเบอร์ เนตส์ หรื อ K8s เป็ นระบบจั ดการประมวลผลแบบ
เสมือนอีกแบบทีพัฒนาโดยกูเกิลกําลังได้ รับความนิยมเป็ นอย่ าง
มากสําหรั บการประมวลผลคลาวด์ โดยมีพืนฐานมาจากการใช้
งานและจั ด การคอนเทนเนอร์ ของดอคเกอร์ บนโหนด
ประมวลผลหลายโหนดที เชื อมต่ อเป็ นคลัสเตอร์ อย่ างไรก็ตาม
การเชื อมต่ อ เครื อข่ ายบนคลัสเตอร์ ของคอนเทนเนอร์ ทําได้
หลายวิ ธี ดังนั นงานวิจัยนี จึ งทําการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพ
ทางด้ านเวลาในการตอบสนองทีใช้ ในการตอบกลับ และอัตรา
การส่ งผ่ านข้ อมูล ของการให้ บริ การข้ อมูลด้ วยเว็บ เซิ ร์ฟเวอร์
ของการเชื อมต่ อเครื อข่ ายคอนเทนเนอร์ 3 แบบได้ แก่ Flannel,
Calico แ ล ะ Canal จ าก ผ ล ก ารท ด ล อ งพ บ ว่ า Calico มี
ประสิ ทธิ ภาพดีที สุ ดจากทั ง 3 วิ ธี โดยเฉพาะอย่ างยิ งกรณี ที มี
ปริ มาณทราฟฟิ กเป็ นจํานวนมาก สํ าหรั บ วิ ธี Flannel และ
Canal ให้ ประสิ ทธิ ภาพใกล้ เคี ยงกัน เนื องจากทั ง 2 วิ ธีอยู่บ น
พื นฐานของ VxLAN นั นเอง อย่ า งไรก็ ต าม Flannel มี ก าร
นํามาใช้ งานทีง่ ายทีสุด
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achieved best performance especially for heavy traffic
requirement. Flannel and Canal stand the similar
performance

because

both

methods

used

VxLAN

technology. However, Flannel is most simply for
implemented.
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1. บทนํา
ทุกวันนี เทคโนโลยีการประมวลผลเสมือนโดยเฉพาะด็อก
เกอร์ ค อนเทนเนอร์ (Docker Container) มี บ ทบาทในระบบ
ป ระมวลผลบ น อิ น เตอร์ เน็ ตห รื อคลาวด์ (Cloud) มาก
เนื องมาจากการใช้ทรั พ ยากรที น้อยกว่า และสามารถย้ายการ
ติดตังได้ง่ายและทํางานได้เร็ ว การทํางานร่ วมกันเป็ นคลัสเตอร์
ของคอนเทนเนอร์ กลายเป็ นปั จ จัยสําคัญ ในการสร้ างระบบ
ให้ บ ริ การบนระบบคลาวด์ ซึ งสามารถจัดการได้โดยใช้งาน
Orchestrator เช่ น Docker Swarm หรื อ Kubernetes [1] ซึ ง
เป็ นระบบควบคุมกํากับการทํางานในการประมวลผลขนาดเล็ก
ทีเป็ นระบบเสมือนได้ อย่างไรก็ตาม Kubernetes หรื อ K8s มี
แนวโน้ ม การใช้ง านอย่ า งกว้า งขวางกว่ า ในการเชื อมโยง
ระหว่างโหนดคอนเทนเนอร์ของ Kubernetes สามารถเลือกใช้
งานได้จากหลายวิธี [2] ซึ งสิ งนี ส่ งผลต่อความเร็ วและเวลาใน
การส่ งข้อมูลระหว่างคอนเทนเนอร์และจากคอนเทนเนอร์ มายัง
ผู ้ใ ช้ ง าน ซึ งโดยปกติ วิ ธี ก ารแบบ Flannel จะเป็ นวิ ธี ที ถู ก
แนะนําให้ใช้งานโดยปริ ยายจาก Google ดังนันในงานวิจยั ชินนี
ได้ ท ํ า การเปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ภ าพทางด้ า นเวลาในการ

Abstract
Kubernetes, K8s, is a new virtualized computing
orchestration developed by Google and being popular
cloud computing. K8s is designed for deployment and
management Docker containers on clustered computer
nodes. However, there are many container networking
schemes for the clustering. Thus, in this paper,
performance comparison based on throughput and
response time from Web server which connected via 3
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ตอบสนองที ใช้ ใ นการตอบกลับ (Response Time) ไปยัง
ผูใ้ ช้บริ การของ 3 วิธีดว้ ยกัน คือ Flannel, Calico และ Canal
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ส่ วนทีใช้ในการจัดการงานเกียวกับการสร้างคอนเทนเนอร์
โดยจะทําการอ่านค่าสถานะต่างๆ ของคอนเทนเนอร์ ผ่านทาง
Etcd และเป็ นส่ ว นที ใช้ใ นการจัด การลดหรื อ การขยายการ
ให้บริ การด้วยเช่นกัน
2.1.1.4 Scheduler Server
ส่ วนในการจัด การบริ ห ารงานในแต่ ละเครื องเซิ ร์ ฟ เวอร์
ภายในคลัส เตอร์ โดยจะทํ า การตรวจสอบไม่ ใ ห้ มี ก ารใช้
งานทรัยากรเกิ นกว่าทรั พยากรที มี ว่างอยู่ และเมื อมี การสร้าง
คอนเทนเนอร์ ขึนใหม่ ส่ วนนี จะเป็ นส่ วนที จัดการหาเครื องมิน
เนียนเพือรองรับคอนทนเนอร์ใหม่ทีเกิดขึน
2.1.2 Minion Server หรื อ Worker Server
เครื องมินเนี ยนจะทําหน้าทีรองรับงานจากเครื องมาสเตอร์
โดยเชือมต่อกับเครื องมาสเตอร์ ผ่านทางเครื อข่าย ซึ งเครื องมิน
เนี ยนจะมี โปรแกรมด็ อ กเกอร์ ท ํางานอยู่ เมื อมี ก ารสร้ างงาน
ขึ นมาใหม่จากเครื องมาสเตอร์ เครื องมิ น เนี ยนจะดําเนิ น การ
สร้างด็อกเกอร์ คอนเทนเนอร์ ขึนตามที ได้รับงานมา ซึ งเครื อง
มินเนียนจะมีส่วนของการทํางานดังต่อไปนี
2.1.2.1 Kubelet Service
ส่ วนที ติดต่อกับเครื องมาสเตอร์ เพือรับข้อมูลหรื อรับคําสัง
ต่างๆ เช่น การรับคําสังสร้างคอนเทนเนอร์
2.1.2.2 Proxy Service
ส่ วนที ทําหน้าที ส่ งการร้องขอการให้บริ การจากด็อกเกอร์
โฮสต์ไปยังด็อกเกอร์ คอนเทนเนอร์ และทําการส่ งผลลัพท์กบั
คื น ซึ งส่ วนของ Proxy Service นี จะสามารถจั ด การการ
ให้บริ การในรู ปแบบการกระจายงานได้ (Load Balancing)
2.1.3 หน่วยการทํางานของ Kubernetes
การทํางานของคอนเทนเนอร์ ทีทํางานอยู่บน Kubernetes
ประกอบไปด้วยหน่วยการทํางานดังนี
2.1.3.1 Pods
ชื อเรี ยกของกลุ่ ม คอนเทนเนอร์ ในหนึ ง Pods สามารถมี
คอนเทนเนอร์ ได้ตงแต่
ั 1 ตัวขึนไป แต่โดยทัวไปนิ ยมให้มีแค่
หนึ งตัว ในหนึ ง Pods เพื อใช้ ใ นการรองรั บ การให้ บ ริ การ
แอ พ พ ลิ เค ชั น ที ติ ด ตั งใน ค อ น เท น เน อ ร์ และสํ า ห รั บ
แอพพลิ เคชันสามารถมี จาํ นวนมากกว่าหนึ ง Pods โดยขึนอยู่
กับความสามารถในการรองรับการให้บริ การของแอพพลิเคชัน
นัน

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 Kubernetes
Kubernetes เป็ นเครื องมือช่วยบริ หารจัดการคอนเทนเนอร์
ที ทํางานอยู่ในระบบสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ (Cluster)
เป็ นเครื องมื อ โอเพ่ น ซอร์ ส ที บริ ษ ัท Google พัฒ นาขึ น ถู ก
นํ า ม าใช้ ใ น ขั น ต อ น ก ารนํ าค อ น เท น เน อ ร์ ไป ใช้ ง าน
(Deployment) สําหรั บ Kubernetes จะจัด การระบบเครื อข่ าย
และจัดภาระการทํางานให้กบั คอนเทนเนอร์ [3] โดยทีผูใ้ ช้งาน
จะสังการทํางานผ่านทางโปรแกรม kubectl และเซอร์ วิสต่างๆ
จะทํางานอยู่บ นเครื องมาส์ เตอร์ (Master Server) การทํางาน
ของ Kubernetes มีส่วนประกอบดังนี
2.1.1 Master Server
ส่ วนควบคุ มการทํางานหลักของ Kubernetes ผูใ้ ช้งานจะ
สั งงานต่ า งๆ ผ่า นทางเครื องมาสเตอร์ ไ ปยัง เครื องมิ น เนี ยน
(Minion Server) โดยเครื องมาสเตอร์ จ ะต้อ งมี โ ปรแกรมเพื อ
ทํางานกับ Kubernetes ดังนี
2.1.1.1 Etcd
เป็ นการให้ บ ริ ก ารเก็ บ ข้อ มู ล แบบ Key-Value ซึ งแต่ ล ะ
เครื องเซิ ร์ฟเวอร์ จะใช้ Etcd เป็ นตัวกลางในการติ ดต่อสื อสาร
ภายในคลั ส เตอร์ เช่ น สภาพแวดล้ อ มต่ า งๆ ของเครื อง
เซิ ร์ฟเวอร์ ภายในคลัสเตอร์ โดยการทํางานของ Etcd จะมีการ
เก็ บ ข้อ มู ล ในรู ป แบบของ HTTP/JSON เมื อต้อ งการเรี ย กดู
ข้อมูลสามารถเรี ยกข้อมูลของค่าทีต้องการ โดย Etcd จะทําการ
ตอบกลับค่ามาให้
2.1.1.2 API Service Server
ส่ วนนี เป็ นส่ วนสําคัญของเครื องมาสเตอร์ และเป็ นส่ วนที
จัดการงานต่างๆ ของเครื องทีอยูภ่ ายในคลัสเตอร์ โดยจะทําการ
อ่านค่าสถานะต่างๆ จาก Etcd
การเรี ยกใช้งาน API Service Server จะสามารถเรี ย กใช้
งานผ่าน RESTful ซึ งเป็ นข้อได้เปรี ยบทีทําให้ผพู ้ ฒั นาสามารถ
พัฒนาเครื องมือขึนมาติดต่อ API Service Server ได้เอง
2.1.1.3 Controller Manager Server
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2.1.3.2 Services
ส่วนของการเชือมต่อกับคอนเทนเนอร์ โดยส่วนนีจะทําการ
ส่งการร้องขอใช้บริ การต่างๆ ไปยังคอนเทนเนอร์ทีอยูใ่ น Pods
หรื อเรี ยกอีกอย่างได้วา่ Services คือส่ วนของอินเตอร์ เฟสทีใช้
เชือมต่อระหว่างผูใ้ ช้บริ การกับคอนเทนเนอร์ทีให้บริ การ
2.1.3.3 Replication Controllers
ส่ วนจัดการเพิมหรื อลด Pods เป็ นในลักษณะของการขยาย
ขนาดหรื อลดขนาดการให้บริ การ ซึงการขยายหรื อลดจะเป็ นใน
ลัก ษณะรู ป แบบแนวนอน (Horizontal) และหน้าที อี ก ส่ ว น
หนึ งคื อการจัดการในเรื องรึ นของแอพพลิ เคชัน (Version) ที
ทํ า งาน ใน คอน เท น เน อร์ เช่ น เดิ ม มี Pods ที ให้ บ ริ การ
แอพ พ ลิ เ คชั น รุ่ น ที ห นึ ง ต่ อ ม าผู ้ ใ ห้ บ ริ การต้ อ งการนํ า
แอพพลิเคชันรุ่ นทีสองขึนมาทํางานแทน และเมือแอพพลิเคชัน
รุ่ น ที สองสามารถทํางานได้แล้ว Replication Controllers จะ
ทําการปิ ดแอพพลิเคชันรุ่ นหนึงลงโดยอัตโนมัติ
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ข้อ ดี ข องวิ ธีก ารนี กําจัด ความซับ ซ้ อ นในการ Port Mapping
ทีมาจากการแชร์ IP จากโฮสต์เดียว
2.2.2 Calico
เป็ นวิธี ก ารที เน้น ทางด้านความปลอดภัย ในการเชื อมต่ อ
สําหรั บ คอนเทนเนอร์ และปริ ม าณงานที เกิ ดขึ นในเวอร์ ช วล
แมชีน
Calico สร้างและจัดการเครื อข่ายในระดับเลเยอร์ 3 ซึ งจะมี
การทํา Routable IP เต็ม รู ป แบบ สําหรั บ การส่ ง ข้อ มู ล จะไม่
ต้องใช้ IP encapsulation หรื อการแปลที อยู่ของเครื อข่าย ทํา
ให้สามารถทํางานร่ วมกันได้ง่ายขึน ในสภาพแวดล้อมทีเป็ นใน
ลั ก ษณะซ้ อ นทั บ (Overlay) Calico ใช้ IP-in-IP tunneling
หรื อสามารถทํางานกับเครื อข่ายซ้อนทับอืนๆ ได้ เช่น Flannel
Calico มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ฎทางด้ า นความปลอดภั ย
(Network Policy) กับ เวอร์ ช วลอิ น เตอร์ เฟสสํ า หรั บ ควบคุ ม
คอนเทนเนอร์และเวอร์ชวลแมชีน รวมทังมีการใช้งานกับโฮสต์
อินเตอร์เฟสสําหรับเซิร์ฟเวอร์และเวอร์ชวลแมชีน
2.2.3 Canal
เป็ นวิ ธี ก ารที รวมระหว่ า ง Calico กั บ Flannel โดยใน
ปั จจุบนั Canal เป็ นเพียงรู ปแบบการติดตังและการตังค่าเพือให้
ทํางานร่ วมกันบนเครื อข่ายเดี ยวกันได้ ซึ งในอนาคตอาจจจะมี
การปรั บ เปลี ยนรู ป แบบรวมกับ Calico และ Flannel เพื อลด
ความซับซ้อนในการติดตังและการตังค่า

2.2 Container Networking
Container Networking [4][5][6] ถูกนํามาใช้ในการแก้ไข

ปั ญหาการเชือมโยงระหว่างคอนเทนเนอร์ ซึ งมีอยูห่ ลายวิธีการ
สําหรับในงานวิจยั นีนําเสนอวิธีการ 3 วิธี ดังนี
2.2.1 Flannel
วิธีการหนึ งที ออกแบบมาสําหรับ Kubernetes เป็ นวิธีทีไม่
ซับซ้อนในการติดตัง โดยการติดตัง Flannel ในแต่ละโฮสต์จะ
มีเอเจนต์ทีชื อว่า Flanneld มีหน้าที ในการดูแลจัดสรร subnet
ในแต่ละเครื อง การทํางานของ Flannel จะเรี ยกใช้ Kubernetes
API หรื อ Etcd เพื อเก็ บ ค่ า การตั งค่ า ของเน็ ต เวิ ร์ ค จั ด สรร
Subnet และข้อมูลอืนๆ เช่น Public IP-ของโฮสต์ เป็ นต้น และ
ในการส่ งต่อแพ็คเก็ตจะถูกส่ งออกโดยใช้กระบวนการหลาย
อย่างรวมถึง VxLAN
Flannel ทําหน้าที ในการจัดการเครื อข่ายในระบบเลเยอร์ 3
ระหว่างหลายๆ โหนดในคลัสเตอร์ แต่ไม่สามารถจัดการคอน
เทนเนอร์ ทีเชือมต่อกับโฮสต์ได้ ทําได้เพียงเฉพาะวิธีการรับส่ ง
ข้อมูลระหว่างโฮสต์
สํ า ห รั บ Kubernetes ม องว่ า แต่ ล ะ Pods มี ความเป็ น
เอกลักษณ์ (Unique) และมี การทํา Routable IP ในคลัสเตอร์

2.3 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
Hao Zeng และคณะ [9] ได้ท ํา การวัด ประสิ ท ธิ ภ าพของ
Container Network ระหว่ า ง Flannel, Swarm Overlay และ
Calico โดยมี ก ารวัด ค่ า เวลาในการตอบกลับ ของการ Ping,
TCP Throughput แ ละ UDP Throughput พ บ ว่ า Calico มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด แต่การตังค่าในการใช้งานมีความซับซ้อน
มากกว่าตัวอืน โดยงานวิจยั นี ไม่ได้พิจารณาทางด้านเวลาที ใช้
ในการตอบสนอง และ Container Network โดยวิธี Calico
Bin Xie และคณะ [10] ได้ทาํ การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภาพ
ร ะ ห ว่ า ง Host Mode กั บ Overlay Network Mode บ น
แอพพลิ เคชั นที เป็ นรู ป แบบ Streaming พบว่ า ในด้ า นการ
ทํา งาน Host Mode ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ว่ า ประมาณ 8% แต่
Overlay Network Mode ให้การทํางานที มีเสถียรภาพมากกว่า
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ด้ า นการถ่ า ยโอนข้ อ มู ล ระหว่ า งแพ็ ก เกจพบว่ า Overlay
Network Mode ให้ผลลัพท์ทีมากกว่า 50%
Jakob Struye แ ล ะ ค ณ ะ [11] ไ ด้ ทํ า ก า ร ป ร ะ เมิ น
ประสิ ท ธิ ภาพเครื อ ข่ ายของคอนเทนเนอร์ ระหว่างด็ อ กเกอร์
RKT และ LXC โดยทํ า การประเมิ น ค่ า Throughput และ
Latency จากการกํา หนดเน็ ต เวิร์ ค เป็ น Host, Bridge (NAT)
และ Macvlan พบว่าในด้านของ Throughput ทางด้าน LXC.
ให้ ป ระสิ ทธิ ภาพดี ที สุ ด ทางด้ า นเครื อข่ า ย Macvlan ให้
ประสิ ทธิภาพดีทีสุด
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3. ติ ดตัง Webstress :ซึ งเป็ นเครื องมื อที ใช้ในการทดสอบ

ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเซิ ร์ฟเวอร์ ทีเครื อง Minion ทัง 2
เครื อง เครื องละ 2 Pod
4. ติ ดตั ง Apache JMeter [12] ที เครื องโฮลต์ ซึ งเป็ น
เครื องมือทีใช้ในการจําลองผูใ้ ช้บริ การทําการร้องขอจากเครื อง
โฮสต์ไปยังเครื อง Master ผ่านทางโปรโตคอล http โดยจําลอง
ให้มีการร้องขอข้อมูลเว็บจากระบบทีทดสอบดังนี
4.1 วินาทีที 1: 100 requests
4.2 วินาทีที 2: 200 requests
4.3 วินาทีที 3: 300 requests
4.4 วินาทีที 4: 400 requests
4.5 วินาทีที 5: 500 requests
4.6 วินาทีที 6: 600 requests
โดยแต่ ล ะ request ระบบจะตอบสนองด้ว ยการส่ ง http
response ขนาด 20 Kbytes จนครบทุก request
5 . ป ระเมิ น ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยจะเป็ น การป ระเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพทางด้านเวลาในการตอบสนองที ใช้ในการตอบ
กลับไปยังผูใ้ ช้บริ การ และประสิ ทธิ ภาพทางด้านความเร็ วใน
การรับและส่งข้อมูล (Upload/Download)

3. การดําเนินงานวิจัย
1. ดําเนิ น การออกแบบโครงสร้ างของระบบที ทํางานด้วย
Kubernetes เพือให้บริ การข้อมูล Web Server ด้วย Webstress

บนเครื องคอมพิวเตอร์ จาํ นวน 3 เครื อง โดยเป็ นเครื อง Master
1 เครื อง และเครื อง Minion 2 เครื อง ซึ งแต่ละโหนดกําหนดให้
มี CPU 2 Core, Ram 2 GB และกําหนด Network Interface
Card (NIC) ขนาด 100 Mbps
ั ระบบทีได้ออกแบบไว้
2. ตังค่า Container Network ให้กบ
โดยเมื อทํ า การตั งค่ า แล้ ว เสร็ จ จะเกิ ด Pods ของแต่ ล ะ
Container Network ทีแต่ละ Minion Server

4. ผลการทดสอบและวัดประสิ ทธิภาพ
ผลการทดสอบประเมินประสิ ทธิ ภาพทางด้านเวลาในการ
ตอบสนองและส่ ง กลับ ข้อ มู ล http response ของ Container
Networking หรื อรู ป แบบการเชื อมโยงเครื อ ข่ายระหว่างคอน
เทนเนอร์ แ ต่ ล ะประเภท ที ได้จากการจําลองการทํางานและ
ทดสอบในแต่ละช่วงเวลาแสดงดังรู ปที 3 ถึง 6
ภาพที 1: โครงสร้างของระบบด็อกเกอร์ คูเบอร์เนตส์ทีออกแบบ

ภาพที 3: เวลาตอบสนอง กรณี 100 requests ในวินาทีที 1
ภาพที 2: รู ปแบบการใช้งาน Container Network
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จากภาพที 3 ผลการทดสอบเวลาที ใช้ในการตอบสนองใน
กรณี มี การร้ อ งขอจํานวน 100 requests จะพบว่าวิธีก ารของ
Calico ให้ประสิ ทธิ ภาพทางด้านเวลาในการตอบสนองไม่ดี ใช้
เวลาในการตอบสนองมากกว่าวิธี Flannel และ Canal
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ที 4 และ 400 requests ในวิน าที ที 4 ตามลํา ดับ ซึ งมี ท ราฟิ ก
จํานวนมากขึนมาก พบว่าวิธีการของ Calico ให้ประสิ ทธิ ภาพ
ดี กว่าวิธีการของ Flannel และ Canal จึ งกล่าวได้ว่าเมื อมี การ
ร้ อ งขอ เป็ น จํ า น วน ม ากห รื อ heavy traffic ตั ว Calico มี
แนวโน้มการตอบสนองได้เร็ วกว่าวิธีการอืน
พิจารณาทางด้านการแจกแจงความถีเวลาในการตอบสนอง
กับผูใ้ ช้บริ การของการร้องขอข้อมูลทังหมดในแต่ละวิธี แสดง
ผลได้ดงั ภาพที 7 ถึง 8

ภาพที 4: เวลาตอบสนอง กรณี 200 requests ในวินาทีที 2
จากภาพที 4 ผลการทดสอบเวลาที ใช้ในการตอบสนองใน
กรณี มี ก ารร้ อ งขอจํานวน 200 requests ในวิ น าที ที 2 พบว่า
วิธีการของ Calico ให้ประสิ ทธิ ภาพดี กว่าวิธีการของ Flannel
และ Canal อย่างชัดเจน

ภาพที 7: การแจกแจงความถีในแต่ละช่วงเวลากรณี Flannel

ภาพที 5: เวลาตอบสนอง กรณี 300 requests ในวินาทีที 3

ภาพที 8: การแจกแจงความถีในแต่ละช่วงเวลากรณี Calico

ภาพที 6: เวลาตอบสนอง กรณี 400 requests ในวินาทีที 4
ภาพที 9: จํานวนความถีในแต่ละช่วงเวลากรณี Canal

จากภาพที 5 และ 6 ผลการทดสอบเวลาที ใช้ ใ นการ
ตอบสนองในกรณี มีการร้องขอจํานวน 300 requests ในวินาที
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จากภาพที 7, 8 และ 9 พบว่าวิธี Calico มี ความถี เวลาที ใช้
ในการตอบสนองที ดี กว่าอีก 2 วิธี มีการกระจายตัวที ค่อนข้าง
แคบกว่า แสดงให้เห็นถึงความมีประสิ ทธิภาพทางด้านเวลาทีใช้
ในการตอบสนองกับผูใ้ ช้งาน
อัตราการส่ งผ่านข้อมูลหรื อ throughput จากเว็บเซิ ร์ฟเวอร์
ไปยังเครื องทีทําการร้องขอ ซึ งคํานวณได้จาก Apache JMeter
สรุ ปได้ดงั ตารางที 1
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