
Monitorowanie wykorzystania zasobów chmury

obliczeniowej

Paweª Czarnul

Streszczenie

Przedstawiono analiz¦ metryk i narz¦dzi pozwalaj¡cych na monitoro-
wanie wykorzystania w¦zªa komputerowego, który, w zaªo»eniu, stanowi
element chmury obliczeniowej do uruchamiania aplikacji ró»nych klas. Za-
proponowano zbiór wybranych metryk, które wystarczaj¡co charaktery-
zuj¡ zachowanie w¦zªa obliczeniowego. Podano szczegóªow¡ list¦ takich
metryk odnosz¡cych si¦ do procesora, pami¦ci, wej±cia/wyj±cia i wirtu-
alizacji. Finalnie omówiono wpªyw wybranych parametrów na wydajno±¢
kodów ró»nych aplikacji.

1 Wst¦p

W niniejszym rozdziale przedstawiono metryki odwoªuj¡ce si¦ do modelu w¦-
zªa obliczeniowego i charakteryzuj¡ce podstawowe komponenty systemu kom-
puterowego takie jak: procesor, pami¦¢ operacyjna, pami¦ci podr¦czne ró»nych
poziomów (L1, L2, L3), pami¦¢ dyskowa. Architektury systemów komputero-
wych, w szczególno±ci w¦zªa, podlegaªy ewolucji z generacji na generacj¦ pro-
cesorów i mog¡ si¦ ró»ni¢ w zale»no±ci od producenta pªyty gªównej/procesora.
W kolejnych sekcjach przeanalizowano ró»ne metryki odnosz¡ce si¦ do w¦zªa
obliczeniowego wraz z narz¦dziami pozwalaj¡cymi na ich pomiar. Wyró»nio-
no metryki opisuj¡ce zachowanie w¦zªa i których monitorowanie pozwala na
okre±lenie klas aplikacji dziaªaj¡cych w systemie. Metryki dotycz¡ wykonania
aplikacji (potencjalnie wielow¡tkowej) w tym uwzgl¦dnienia przeª¡czania kon-
tekstu, obci¡»enia rdzeni procesora, obsªugi przerwa«, wykorzystania pami¦ci
podr¦cznej ró»nych poziomów, wykorzystania pami¦ci RAM, swap, wydajno±ci
operacji wej±cia/wyj±cia, wirtualizacji.

2 Opis dost¦pnych parametrów sprz¦tu na pozio-

mie systemu

Nast¦puj¡ce sekcje opisuj¡, na bazie [3], podstawowe grupy metryk okre±laj¡ce
wykorzystanie w¦zªa przez uruchomione na nim aplikacje.
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2.1 Metryki dotycz¡ce procesora

W systemie Linux plik /proc/loadavg zawiera dane odno±nie obci¡»enia i po-
zwala na odczyt liczby zada« w stanie uruchomionym (R) lub czekaj¡cych na
I/O (stan D), u±rednionych w okresach ostatnich 1 minuty, 5 b¡d¹ 15 minut.

Przy pomiarze obci¡»enia procesora nale»y wzi¡¢ pod uwag¦ poni»sze:

1. Plik /proc/loadavg zawiera informacje o liczbie zada«. Oprócz tego, na-
le»y tak»e uwzgl¦dni¢ liczb¦ procesorów �zycznych i rdzeni w systemie.

2. Wi¦kszo±¢ implementacji UNIX bierze pod uwag¦ liczb¦ procesów urucho-
mionych lub czekaj¡cych na uruchomienie podczas obliczania ±redniego
obci¡»enia [6]. Linux uwzgl¦dnia tak»e procesy czekaj¡ce na zako«czenie
operacji wej±cia/wyj±cia (stan uninterruptible sleep).

3. W zale»no±ci od systemu operacyjnego w wyliczaniu ±redniego obci¡»enia
mog¡ by¢ uwzgl¦dniane w¡tki lub jedynie procesy.

4. Funkcja wydajno±ci wzgl¦dem liczby procesów uruchomionych w syste-
mie mo»e by¢ nieliniowa. Wynika to z faktu, »e w przypadku niewielkiej
liczby procesów, przeª¡czanie kontekstu mo»e uwzgl¦dnia¢ dane w pami¦-
ci podr¦cznej. W przypadku du»ej liczby procesów nie b¦dzie to mo»liwe
i wykorzystanie pami¦ci gªównej znacznie wydªu»y czas przeª¡czania [9].
Prowadzi to do konieczno±ci uwzgl¦dnienia metryk pami¦ci podr¦cznej L1
i L2 w celu peªniejszego opisu systemu, np.:

• liczba odwoªa« przy zapisie,

• liczba odwoªa« przy odczycie,

• liczba nietra�e« przy zapisie,

• liczba nietra�e« przy odczycie.

Pozwala to uzyska¢ dodatkowe informacje poza obci¡»eniem procesora wy-
ra»onym w procentach. Ta ostatnia metryka nie niesie peªnych informacji
o obci¡»eniu. W szczególno±ci, nale»y zauwa»y¢, »e obci¡»enie 100% mo»e
by¢ uzyskane przy ró»nej liczbie procesów.

5. Dodatkowe parametry dost¦pne w pliku /proc/loadvg np. chwilowa licz-
ba procesów w stanie R, caªkowita liczba procesów mog¡ zosta¢ u»yte do
wªasnej metody �ltrowania informacji o obci¡»eniu. W szczególno±ci, wy-
korzystanie �ltra dolnoprzepustowego pozwala na wyeliminowanie krót-
kotrwaªych skoków obci¡»enia kosztem ew. opó¹nienia w uwzgl¦dnieniu
zmian obci¡»enia przez narz¦dzia wy»szego poziomu, podobnie do rozwi¡-
zania zaproponowanego w pracy [2].

6. Podobne dane dost¦pne s¡ w systemie Linux w pliku /proc/stat, m.in.:
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(a) liczba przeª¡cze« kontekstu, warto zwróci¢ uwag¦, »e w systemie Li-
nux plik [9] /proc/$$/status zawiera pola voluntary_ctxt_swit-

ches: XX oraz nonvoluntary_ctxt_switches: XX.

Liczba przeª¡cze« kontekstu na sekund¦ mo»e zosta¢ odczytana z
wykorzystaniem narz¦dzia vmstat.

(b) Liczba operacji fork od momentu kiedy system operacyjny zostaª
uruchomiony.

(c) Liczba procesów uruchomionych b¡d¹ czekaj¡cych na uruchomienie.

Informacje dotycz¡ce procesów w systemie Linux mog¡ zosta¢ pobrane z
nast¦puj¡cych lokalizacji: /proc/cpuinfo, /sys/devices/system/cpu/cpu0/
cache/.

Inne istotne parametry dotycz¡ce procesora zawieraj¡:

• okres czasu w przestrzeni u»ytkownika,

• okres czasu w przestrzeni u»ytkownika z niskim priorytetem,

• okres czasu w przestrzeni j¡dra,

• okres czasu bezczynno±ci procesora,

• okres czasu obsªugi przerwa«,

• okres czasu obsªugi przerwa« programowych.

W ±rodowisku wieloprocesorowym przeª¡czanie kontekstu mo»e dotyczy¢
procesów dziaªaj¡cych na ró»nych procesorach. W takim wypadku mo»e po-
jawi¢ si¦ koszt kopiowania danych pomi¦dzy pami¦ciami podr¦cznymi proceso-
rów. Identy�kator procesora, na którym proces byª ostatnio uruchomiony jest
dost¦pny w polu procesora w pliku /proc/$$/stat.

Artykuª [7] uwzgl¦dnia reprezentatywne metryki procesora bior¡c pod uwag¦
ró»ne sytuacje ze wzgl¦du na obci¡»enie:

1. Krótkotrwaªe zmiany obci¡»enia ze stanu bezczynno±ci do znacznego ob-
ci¡»enia, niewielk¡ liczb¦ przeª¡cze« kontekstu ze wzgl¦du na niewielk¡
liczb¦ w¡tków.

2. W przybli»eniu staªe obci¡»enie systemu � liczba przeª¡cze« kontekstu i
przerwa« mo»e by¢ zwi¡zana z cz¦stotliwo±ci¡ odwoªa« do innych urz¡dze«
i liczb¡ w¡tków.

3. Przeci¡»enie � du»a liczba przeª¡cze« kontekstu i dªugi czas oczekiwania
na zako«czenie operacji wej±cia/wyj±cia.

Warto zauwa»y¢, »e tego typu sytuacje mog¡ wyst¡pi¢ dla konkretnych klas
aplikacji uruchomionych w chmurze.

Praca [7] sugeruje, »e odpowiednie proporcje czasów sp¦dzonych w przestrze-
ni/trybie u»ytkownika, systemu i bezczynno±ci powinny wynosi¢: u»ytkownika
65-70%, systemu 30-35% i 0-5% bezczynno±ci.
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2.2 Metryki wej±cia/wyj±cia oraz pami¦ci

Z punktu widzenia monitorowanego systemu operacyjnego wa»ne metryki zwi¡-
zane z obsªug¡ wej±cia/wyj±cia zawieraj¡ [1] iowait tj. czas sp¦dzony na oczeki-
waniu na zako«czenie operacji wej±cia/wyj±cia. W systemie Linux dane te mog¡
by¢ pobrane np. z pliku /proc/stat b¡d¹ narz¦dziem top. Nie daj¡ jednak
precyzyjnych informacji, które jednak mog¡ by¢ odczytane w postaci liczby od-
czytów b¡d¹ zapisów w jednostce czasu dla poszczególnych urz¡dze« blokowych.
Takie informacje zwracane s¡ np. przez narz¦dzie iostat (mo»e zosta¢ skon�gu-
rowane do zwracania informacji co pewien zde�niowany okres czasu). Precyzyjne
informacje tego typu mog¡ by¢ odczytane na poziomie poszczególnych procesów
z plików /proc/$$/io.

Wg artykuªu [8], iowait nie powinien by¢ jedyn¡ metryk¡ monitorowania
wej±cia/wyj±cia, konieczne jest odczytywanie informacji wydajno±ciowych jw.
np. poleceniem iostat w celu peªniejszego opisu podsystemu wej±cia/wyj±cia.

Do pozostaªych parametrów okre±laj¡cych wydajno±¢ dziaªania aplikacji i
systemu nale»¡:

1. page � liczba stron, które musz¡ by¢ zapisane b¡d¹ odczytane. Konieczno±¢
ta w znacz¡cy sposób mo»e spowolni¢ dziaªanie aplikacji.

2. swap � podobnie jw., ale odnosi si¦ do bloków a nie pojedynczych stron.
Warto±ci mog¡ by¢ odczytane np. za pomoc¡ narz¦dzia dstat lub iotop

[5].

W szczególno±ci [4], w czasie dziaªania aplikacji mo»e dochodzi¢ do nietra�e«
stron major page faults (kiedy dane musz¡ by¢ pobrane z dysku) b¡d¹ minor

page faults (kiedy dane s¡ ju» w pami¦ci). Dane tego typu mog¡ by¢ dostarczone
przez narz¦dzie time. System wykorzystuje pami¦¢ operacyjn¡ komputera w celu
tworzenia pami¦ci podr¦cznej do buforowania danych z dysku. Metryki z tym
zwi¡zane stanowi¡ istotny element opisu aplikacji. Nale»¡ do nich te, dla których
warto±ci dost¦pne s¡ w pliku /proc/meminfo. W szczególno±ci istotne s¡ [4]:

MemTotal � caªa dost¦pna pami¦¢ RAM.

MemFree � wolna pami¦¢ RAM (patrz bufory poni»ej).

Bu�ers � pami¦¢ zaalokowana dla operacji zapisu na dysk.

Cached � dane odczytane z dysku i umieszczone w pami¦ci RAM.

Przydatne w sensie opisu typów obci¡»enia mog¡ by¢ dynamiczne metryki
zwi¡zane z warto±ciami powy»ej tj. te zwracane przez narz¦dzie sar dost¦pne
w pakiecie sysstat czyli:

1. liczby stron odczytanych i zapisanych w jednostce czasu pgpgin/s pgpgo-
ut/s,

2. liczby zdarze« typu fault fault/s maj�t/s.
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2.3 Metryki zwi¡zane z wirtualizacj¡

Nast¦puj¡ce metryki dost¦pne s¡ w systemie Linux w kontek±cie wirtualizacji �
uruchamiania wielu maszyn wirtualnych w obr¦bie komputera:

1. okres czasu w innych systemach operacyjnych w ±rodowisku zwirtualizo-
wanym,

2. czas dziaªania/uruchomienia wirtualnego procesora dla systemu go±cia.

3 Wybór zbioru reprezentatywnych parametrów

oraz badanie autokorelacji

Bazuj¡c na powy»szej analizie, wiele narz¦dzi mo»na wykorzysta¢ do dostar-
czenia warto±ci dla danej metryki. Docelowy zbiór metryk powinien okre±la¢
dziaªanie w¦zªa w chmurze, umo»liwia¢ pomiary w takim ±rodowisku za po-
moc¡ narz¦dzi dost¦pnych w systemie. Ponadto, zbiór taki ma okre±la¢ gªówne
komponenty w¦zªa za± warto±ci metryk zbioru maj¡ pozwoli¢ okre±li¢ klas¦ uru-
chomionej aplikacji. Oprócz tego, metryki nie powinny by¢ nadmiarowe. Warto
tu zaznaczy¢, »e pocz¡tkowo rozpatrywany zbiór metryk byª nadmiarowy o czym
±wiadcz¡ wyliczone stopnie korelacji pomi¦dzy metrykami, zobrazowane na rys.
1. Uwzgl¦dniaj¡c powy»sze wymagania, na podstawie analizy eksperckiej, autor
przedstawia poni»ej zbiór metryk o mniejszej mocy. Metryki tego zbioru i ich
pomierzone warto±ci wci¡» pozwalaj¡ na wyró»nienie klasy aplikacji.

Tabele 1-6 opisuj¡ wybrane metryki modelu okre±laj¡cego w¦zeª. Warto za-
znaczy¢, »e warto±ci metryk mierzone s¡ na poziomie systemu, nie za± pojedyn-
czych procesów co ma istotne znaczenie ze wzgl¦du na ªatwo±¢ pomiaru.

Tabela 1: Metryki systemowe
Nazwa metryki Jednostka Opis/dotyczy
system.processes.
running

liczba procesów liczba procesów w stanie R

system.processes.
blocked

liczba procesów liczba procesów, które cze-
kaj¡ na zako«czenie ope-
racji wej±cia/wyj±cia

system.context.
switch.rate

liczba przeª¡-
cze« kontekstu na
sekund¦

liczba przeª¡cze« kontek-
stu na jednostk¦ czasu

system.interrupt.
rate

liczba przerwa« na
sekund¦

liczba wszystkich prze-
rwa« obsªu»onych w jed-
nostce czasu

Rys. 2 przedstawia warto±ci stopni korelacji dla �nalnego zbioru metryk.
Wida¢ wyra¹nie, »e warto±ci te s¡ mniejsze ni» zbioru pocz¡tkowego.
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Rysunek 1: Warto±ci korelacji pomi¦dzy metrykami pocz¡tkowo rozpatrywanego
zbioru, opracowane przez T. Zióªkowski, P. Orzechowski, CI TASK

4 Ocena przydatno±ci do opisu klasy aplikacji

Tabela 7 przedstawia przewidywany (ocena ekspercka) wpªyw warto±ci metryk
poszczególnych grup opisanych powy»ej w kontek±cie aplikacji (workload) danej
klasy.

Tabela 8 okre±la potencjalny wpªyw danego parametru/aspektu na wydaj-
no±¢ uruchomionego kodu danej klasy. Pozwala to na ocen¦ konieczno±ci moni-
torowania (tak»e dokªadno±ci) danego aspektu dla danego rodzaju kodu.

5 Uwagi ko«cowe

Zaprezentowano dost¦pne metryki pozwalaj¡ce scharakteryzowa¢ dziaªanie w¦-
zªa obliczeniowego wraz z wyró»nieniem wybranych narz¦dzi sªu»¡cych do po-
miaru ich warto±ci. Przedstawiono wybrane metryki dotycz¡ce procesora, wej-
±cia/wyj±cia, pami¦ci jak równie» zwi¡zane z wirtualizacj¡, pozwalaj¡ce opisa¢

6



Tabela 2: Metryki zwi¡zane z procesorem 1/2
Nazwa metryki Jednostka Opis/dotyczy
processor.time.user % czas w przestrzeni u»yt-

kownika
processor.time.nice % czas w przestrzeni u»yt-

kownika z niskim prioryte-
tem

processor.time.sys-
tem

% czas w przestrzeni syste-
mu

processor.time.idle % czas w trybie bezczynno±ci
(idle task)

processor.time.iowait % czas czekania na za-
ko«czenie operacji wej-
±cia/wyj±cia

processor.time.irq % czas obsªugi przerwa«
processor.time.soft-
irq

% czas obsªugi softirqs

processor.time.steal % czas w innych systemach
operacyjnych w trybie
wirtualizacji

processor.time.guest % czas dziaªania wirtualnego
CPU dla innych systemów
operacyjnych pod kontro-
l¡ j¡dra systemu

processor.time.guest.
nice

% czas dziaªania wirtualnego
CPU z niskim priorytetem
dla innych systemów ope-
racyjnych pod kontrol¡ j¡-
dra systemu

processor.instru-
ctions.retired.rate

liczba instrukcji na
sekund¦

rzeczywi±cie wykonane in-
strukcje

processor.cycles.rate liczba cykli na se-
kund¦

cykle zegara podczas dzia-
ªania rdzenia (mo»liwy
Turbo Boost)

processor.cycles. re-
ference.rate

liczba cykli na se-
kund¦

referencyjne cykle zegara

processor.frequency.
relative

% ±rednia cz¦stotliwo±¢
taktowania rdzenia, tak»e
uwzgl¦dniaj¡c Turbo
Boost

dziaªanie aplikacji. Zaprezentowano wpªyw ró»nych parametrów na wydajno±¢
przetwarzania ró»nych typów kodu w skali niski-±redni-wysoki.

7



Tabela 3: Metryki zwi¡zane z procesorem 2/2
Nazwa metryki Jednostka Opis/dotyczy
processor.frequency.
active.relative

% ±rednia cz¦stotliwo±¢ tak-
towania rdzenia je±li nie w
stanie C0, tak»e uwzgl¦d-
niaj¡c Turbo Boost

processor.cache.l2.
hit.rate

tra�enia na sekun-
d¦

liczba tra�e« w pami¦ci
podr¦cznej L2

processor.cache.l2.
miss.rate

nietra�enia na se-
kund¦

liczba nietra�e« w pami¦ci
podr¦cznej L2

processor.cache.l3.
hit.rate

tra�enia na sekun-
d¦

liczba tra�e« w pami¦ci
podr¦cznej L3

processor.cache.l3.
hit.snoop.rate

tra�enia na sekun-
d¦

liczba tra�e« w pami¦ci
podr¦cznej L3, z odwoªa-
niami do pami¦ci sibling

L2
processor.cache.l3.
miss.rate

nietra�enia na se-
kund¦

liczba nietra�e« w pami¦ci
podr¦cznej L3

processor.power W moc pobierana przez pro-
cesor

Tabela 4: Metryki zwi¡zane z wej±ciem/wyj±ciem
Nazwa metryki Jednostka Opis/dotyczy
storage.read.rate MB/s odczytane dane
storage.read.time s czas odczytu danych
storage.read.ope-
rations.rate

liczba operacji na
sekund¦

operacje odczytu

storage.write.rate
MB/s

MB/s zapisane dane

storage.write.time s czas zapisu danych
storage.write.ope-
rations.rate

liczba operacji na
sekund¦

operacje zapisu

storage.�ush.time s czas wykonania operacji
�ush

storage.�ush.ope-
rations.rate

liczba operacji na
sekund¦

operacje �ush
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Tabela 5: Metryki zwi¡zane z pami¦ci¡
Nazwa metryki Jednostka Opis/dotyczy
memory.used MB wykorzystana pami¦¢

RAM
memory.cached MB pami¦¢ podr¦czna na pliki

czytane z dysku
swap.used MB wykorzystana pami¦¢ wy-

miany
swap.cached MB dane wcze±niej zapisane z

pami¦ci na dysk, pobrane
z powrotem i wci¡» w pli-
ku wymiany

memory.active MB dane wykorzystywane w
ostatnim okresie

memory.inactive MB dane wykorzystywane
wcze±niej ni» memo-
ry.active

memory.page.
in.rate

liczba stron na se-
kund¦

strony czytane

memory.page.
out.rate

liczba stron na se-
kund¦

strony zapisywane

memory.page.
fault.rate

liczba stron na se-
kund¦

brak strony

memory.page.
faults.major. rate

liczba stron na se-
kund¦

brak strony (konieczno±¢
zaczytania z dysku)

memory.page.
free.rate

liczba stron na se-
kund¦

zwolnienie strony

memory.page.acti-
vate.rate

liczba stron na se-
kund¦

aktywacja strony

memory.page.de-
activate.rate

liczba stron na se-
kund¦

deaktywacja strony

memory.read.rate MB/s czytanie z pami¦ci
memory.write.rate MB/s zapis do pami¦ci
memory.io.rate MB/s »¡dania odczytu/zapisu

danych ze wszystkich
urz¡dze« wej±cia/wyj±cia

memory.power W moc pobierana przez pa-
mi¦¢
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Tabela 6: Metryki zwi¡zane z sieci¡
Nazwa metryki Jednostka Opis/dotyczy
network.receive. ra-
te

MB/s otrzymane dane

network.receive.
packets.rate

liczba pakietów na
sekund¦

otrzymane pakiety

network.send.rate MB/s wysªane dane
network.send.pa-
ckets.rate

liczba pakietów na
sekund¦

wysªane pakiety

Rysunek 2: Warto±ci korelacji pomi¦dzy metrykami �nalnie wybranego zbioru,
opracowane przez T. Zióªkowski, P. Orzechowski, CI TASK
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Tabela 7: Wpªyw danego parametru/aspektu na wydajno±¢ przetwarzania da-
nego typu kodu

Procesor Pami¦¢ Wej±cie/wyj±cie
Workload 1
HPC

wysoki/ bardzo
wysoki

wysoki/ bardzo
wysoki

±redni/niski

Workload 2
bazy danych

wysoki/bardzo
wysoki

wysoki wysoki

Workload 3
serwer apli-
kacji

wysoki/bardzo
wysoki

wysoki/bardzo
wysoki

±redni

Workload
4 aplikacje
multimedial-
ne

wysoki/bardzo
wysoki

wysoki wysoki/±redni

Tabela 8: Wpªyw danego parametru/aspektu na wydajno±¢ przetwarzania da-
nego typu kodu

Pami¦¢
cache

Liczba rdze-
ni

Dodatkowe,
specjalizowa-
ne instrukcje

akcelerator

Workload 1
HPC

wysoki/bar-
dzo wysoki

wysoki/bar-
dzo wysoki

wysoki/bar-
dzo wysoki

wysoki/bar-
dzo wysoki

Workload 2
bazy danych

±redni wysoki niski niski

Workload 3
serwer apli-
kacji

wysoki/±redni wysoki niski niski

Workload
4 aplikacje
multimedial-
ne

wysoki/±redni wysoki wysoki wysoki
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