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Streszczenie

Laboratoryjne ±rodowisko chmurowe powstaªe do testów Komponentu
Rekomendacji Inteligentnych dla Chmur Obliczeniowych (KRICO). Opis
architektury i kon�guracji sprz¦towej, oraz oprogramowania wykorzysta-
nego w ramach testów.

1 Wst¦p

W trakcie pracy nad Komponentem Rekomendacji Inteligentych Chmur Obli-
czeniowych spotkali±my si¦ z wyzwaniem polegaj¡cym na przygotowaniu infra-
struktury, na której mogliby± przeprowadzi¢ odpowiednie testy. �rodowisko to
powinno by¢ skon�gurowane w sposób jak najbardziej zbli»ony do rzeczywistych
przemysªowych instalacji spotykanych na rynku.

2 Architektura

Architektura ±rodowiska musiaªa w mo»liwie najlepszy sposób odzwierciedla¢
rzeczywist¡ kon�guracj¦. Kon�guracja sprz¦towa powinna by¢ heterogeniczna,
tzn. skªada¢ si¦ z wi¦cej ni» jednego rodzaju serwerów. Ponadto ich specy�kacja i
zasoby (ilo±¢ procesorów, rozmiar pami¦ci RAM) tak»e powinna by¢ ró»na. Jako
oprogramowanie do zarz¡dzania chmur¡ obliczeniow¡ wybrano OpenStack. W
celu instalacji oprogramowania wykorzystano narz¦dzie Fuel �rmy Mirantis w
wersji 7.0. Narz¦dzie to umo»liwia elastyczne zarz¡dzanie i kon�gurowanie ±ro-
dowisk chmurowych opartych o oprogramowanie OpenStack. Poprawnie skon�-
gurowane dostarcza potrzebn¡ infrastruktur¦ do uruchomienia usªug, które maj¡
za zadanie symulowanie rzeczywistych obci¡»e« dziaªaj¡cych w ±rodowisku pro-
dukcyjnym. Na rysunku 1 przedstawiono architektur¦ ±rodowiska zbudowanego
w �rmie Intel. Cz¦±ci skªadowe ±rodowiska mo»emy podzieli¢ na nast¦puj¡ce
kategorie, które zostaªy opisane w dalszej cz¦±ci dokumentu:

1. Kon�guracja sprz¦towa

2. Oprogramowanie
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Rysunek 1: Architektura srodowiska chmurowego
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3 Kon�guracja sprz¦towa

Aby mo»liwie najbardziej odzwierciedli¢ rzeczywiste ±rodowisko chmurowe wy-
korzystano zró»nicowany pod wzgl¦dem modeli i zasobów sprz¦t. Do budowy
infrastruktury sprz¦towej wykorzystano trzy typy serwerów �rmy intel w pi¦ciu
kon�guracjach. Jedna z nich zostaªa zidenty�kowana jako architektura referen-
cyjna. Tzn. taka, na której przeprowadzono eksperymenty w fazie badawczej
projektu. Serwery wykorzystane do budowy ±rodowiska:

1. 1x Intel Server Board S2600GZ 2x Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz
16GB DDR3 1.6 GHz

2. 6x Intel Server Board S2600GZ 2x Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz
64GB DDR3 1.6 GHz (Architektura referencyjna)

3. 8x Intel Server Board S2600GZ 2x Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz
64GB DDR3 1.6 GHz

4. 4x Intel Server Board S1200RP Intel Xeon CPU E3-1285 v3 @ 3.60GHz
32GB DDR3 1.6 GHz

5. 3x Intel Server Board S2600WT2 2x Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz
128GB DDR3 2.13 GHz

Jeden z serwerów (1) zostaª w caªo±ci przeznaczony na instalacj¦ oprogramo-
wania Fuel, oraz sªu»yª jako punkt dost¦powy do reszty ±rodowiska. Oprócz
serwerów wa»nym elementem skªadowym kon�guracji byªy switche sieciowe. W
skªad ±rodowiska wchodziªy switche:

1. Catalyst 3560G �rmy CISCO

2. x670V-48t 10GB �rmy Summit

Switche umo»liwiaªy peªn¡ kon�guracj¦ portów, dzi¦ki czemu mo»na byªo w
»¡dany sposób stworzy¢ vlany i logiczne poª¡czenia. Zapewniaªy tak»e bezpie-
cze«stwo ±rodowiska, gdy» byªo ono odizolowane od reszty ±rodowiska labora-
toryjnego.

4 Oprogramowanie

Podstawowym oprogramowaniem wykorzystanym do budowy ±rodowiska testo-
wego byªo wspomniane wcze±niej narz¦dzie Fuel (Mirantis OpenStack) w wersji
7.0. Zostaªo ono zainstalowane na dedykowanej do tego maszynie, na której
uruchomiono maszyn¦ wirtualn¡. Na maszynie tej zainstalowano odpowiedni
system operacyjny i wszystkie komponenty niezb¦dne do poprawnego dziaªa
oprogramowania. Byªy to m.in. serwer DHCP, serwer PXE, pakiety MOS Fuel
7.0. Oprócz zainstalowania oprogramowania nale»aªo skon�gurowa¢ ka»dy z ser-
werów tak, aby mógª si¦ on uruchamia¢ z wykorzystaniem protokoªu PXE. Na-
st¦pnie serwery musiaªy zosta¢ uruchomione w ten sposób. Umo»liwiªo to zare-
jestrowanie ich zasobów w bazie danych, oraz zdaln¡ kontrol¦ nad nimi z konsoli
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Rysunek 2: Architektura srodowiska chmurowego

administratora. Fuel w ramach narz¦dzi administracyjnych dostarcza gra�czny
interfejs u»ytkownika (ang. Graphical User Interface). Przykªadowy widok GUI
zostaª zamieszczony na rysunku 2. Korzystaj¡c z narz¦dzia administrator mo»e
kon�gurowa¢ ±rodowisko, na którym b¦dzie instalowane oprogramowanie Open-
Stack. Z jednego miejsca mo»na zarz¡dza¢ kilkoma takimi instancjami. Ponadto
u»ytkownik dostaje mo»liwo±¢ kompleksowej kon�guracji funkcjonalno±ci i ser-
wisów, które maj¡ by¢ zainstalowane w ramach chmury. Administrator ma peªn¡
kontrol¦ nad sprz¦tem, oraz oprogramowaniem, które na nim jest instalowane.
W ªatwy sposób mo»e tworzy¢ mniejsze klastry obliczeniowe. Na potrzeby ±ro-
dowiska testowego OpenStack zostaª zaistalowany w nast¦puj¡cej kon�guracji
sprz¦towej:

1. 3x Controller Node (w¦zeª sªu»¡cy do administrowania usªugami urucha-
mianymi w chmurze)

2. 3x Storage Node (w¦zeª dostarczaj¡cy rozproszon¡ przestrze« dyskow¡ do
maszyn wirtualnych)

3. 15x Compute Node (w¦zeª obliczeniowy)

Zbudowana w ten sposób kon�guracja programowo-sprz¦towa stanowiªa baz¦
do testów. Nie byªo to jednak jeszcze kompletne chmurowe ±rodowisko testowe.
Uzupeªnieniem kon�guracji byªa instalacja testowanego komponentu, oraz insta-
lacja i kon�guracja narz¦dzi do testowania. W przypadku instalacji testowanego
komponentu nale»aªo na jednym z w¦zªów obliczeniowych uruchomi¢ maszyny
wirtualne, które dostarczaj¡ funkcjonalno±ci Komponentu Rekomendacji takie
jak uruchamianie, klasy�kacja i predykcja zasobów dla usªug. Ponadto na ka»-
dym z w¦zªów obliczeniowych zainstalowano serwis monitoruj¡cy dostarczaj¡cy
metryki sprz¦towe, na bazie których przeprowadzane s¡ wy»ej wymienione czyn-
no±ci.
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4.1 �rodowisko testowe

W celu zautomatyzowania cykli testowych, oraz agregacji wyników testów wy-
korzystano narz¦dzie do Continuous Integration. Na rynku dost¦pnych jest wiele
tego typu rozwi¡za« a do najpopularniejszych nale»¡:

1. Jenkins CI

2. TeamCity

3. Travis CI

4. GO CD

5. Bamboo

6. Codeship

Ze wzgl¦du na ªatwo±¢ u»ycia, licencj¦, ilo±¢ rozszerze«, oraz do±wiadczenie
czªonków zespoªu wybrano Jenkins CI. W ramach tej usªugi uruchomiono dwie
maszyny wirtualne (master-slave). Na maszynie dziaªaj¡cej w trybie master
zainstalowano serwer, z gra�cznym interfejsem u»ytkownika i rozszerzeniami
uªatwiaj¡cymi testowanie komponentu (obsªuga gita, uruchamianie skryptów w
formacie python, agregacja logów, agregacja rezultatów). Nast¦pnie skon�gu-
rowano maszyn¦ wirtualn¡ peªni¡c¡ funkcj¦ slave. Umieszczono na niej dane
potrzebne do autentykacji w ±rodowisku OpenStack, dane do komunikacji z
testowan¡ usªug¡ KRICO, oraz narz¦dzie do testowania, powstaªe w ramach
prac nad testowaniem Komponentu. Narz¦dzie to umo»liwia uruchomienie i kon-
trol¦ usªug, uruchamianych przy u»yciu testowanego oprogramowania. Ponadto
gwarantuje, »e parametry u»ytkownika podane w ramach wymaga« dla usªugi,
b¦d¡ odzwierciedlaªy rzeczywiste obci¡»enie wygenerowane dla niej. Ostatnim
elementem kon�guracji ±rodowiska testowego byªo przygotowanie odpowiednich
obrazów, b¡d¹ zestawów obrazów dla wszystkich klas usªug. W zale»no±ci od cha-
rakteru usªugi jak i aplikacji u»ytej do jej zasymulowania powstaªy odpowiednie
kon�guracje. Do symulacji usªug wykorzystano aplikacje takie jak: redis, apache,
wordpress, VLC.

5 Eksperymenty

Eksperymenty polegaªy na uruchomieniu odpowiednich usªug, symuluj¡cych rze-
czywiste obci¡»enie bazuj¡c na skon�gurowanych wcze±niej obrazach maszyn
wirtualnych. Testowany komponent uruchamiaª maszyn¦ wirtualn¡, która byªa
caªy czas monitorowana. Nast¦pnie narz¦dzie do automatyzacji generowaªo ob-
ci¡»enie uruchomionej usªugi, aby wymusi¢ zu»ycie zasobów w¦zªa obliczenio-
wego. Nast¦pnie po upªywie zadanego czasu eksperymentu, w zale»no±ci od
klasy usªugi od 15 minut do godziny, dokonywano klasy�kacji usªugi. Kom-
ponent bazuj¡c na metrykach sprz¦towych okre±laª jakiej klasy usªuga zostaªa
uruchomiona. Nast¦pnie uzyskany wynik byª porównywany ze spodziewanym
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rezultatem. �rodowisko zapewniªo peªn¡ automatyzacj¦ eksperymentów, dzi¦ki
czemu mo»liwe byªo powtórzenie peªnych eksperymentów dla kolejnych wersji
testowanego oprogramowania.

6 Podsumowanie

�rodowisko powstaªe w ramach realizacji projektu KRICO dostarczyªo nast¦-
puj¡cych funkcjonalno±ci:

1. Automatyczna egzekucja testów

2. Automatyczna kontrola obci¡»enia usªug uruchamianych na maszynach
wirtualnych

3. Mo»liwo±¢ powtarzania eksperymentów dla nowych wersji oprogramowa-
nia

4. Zrównoleglenie egzekucji testów
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