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Streszczenie

Zarz¡dzanie zasobami chmury obliczeniowej ze wsparciem Komponentu

Rekomendacji dla Inteligentnych Chmur Obliczeniowych. Prototypowa

implementacja przemysªowa na bazie kodu akademickiego. Mo»liwe dalsze

±cie»ki rozwoju komponetu, w celu zwi¦kszenia wpªywu na rynek.

1 Wst¦p

Komponent Rekomendacji dla Inteligentnych Chmur Obliczeniowych ma za
zadanie wpomaganie zarz¡dzania zasobami sprz¦towymi chmurach obliczenio-
wych. Podstawow¡ funkcjonalno±ci¡ komponentu jest estymowanie zu»ycia za-
sobów przez uruchamiane usªugi. Na bazie eksperymentów przeprowadzonych
w fazie badawczej powstaªy modele poszczególnych klas obci¡»e«. Dzi¦ki temu
mo»liwa jest zarówna estymacja potrzebnych zasobów jak i identy�kacja klas
usªug na dziaªaj¡cych maszynach wirtualnych.

2 Architektura komponentu

Implementacja akademicka powstaªa w trakcie prac badawczych w ramach pro-
jektu KRICO posªu»yªa jako baza dla prototypu implementacji przemysªowej.
Komponent skªadaª si¦ z kilku moduªów:

1. KRICO-Service

2. KRICO-Monitor

3. KRICO-Database

Ka»dy moduª jest odpowiedzialny za cz¦±¢ funkcjonalno±ci komponentu. KRICO-
Service dostarcza funkcjonalno±¢ serwera REST API, synchronizacji i kalibracji
modeli, oraz diagnostyki komponentu. Moduª ten powinien by¢ uruchamiany na
dedykowanej maszynie wirtualnej z dost¦pem do odpowienich funkcjonalno±ci
oprogramowania OpenStack. KRICO-Monitor odpowiada za zbieranie metryk
sprz¦towych z serwerów, na których uruchamiane s¡ usªugi. Dostarcza dane te-
lemetryczne dotycz¡ce utylizacji zasobów w¦zªa chmury obliczeniowej, oraz w
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ramach procesu instalacji dokonuje badania wydajno±ci podzespoªów. Jest insta-
lowany na wszystkich w¦zªach obliczeniowych dziaªaj¡cych w ramach ±rodowiska
OpenStack. Ostatnim z moduªów jest KRICO-Database. Jest to baza danych
MongoDB uruchomiona na dedykowanej maszynie wirtualnej. Sªu»y do agrega-
cji danych telemetrycznych zbieranych przez serwis monitoruj¡cy. Ponadto prze-
chowuje modele klas obci¡»e«, na bazie których przeprowadzana jest estymacja
zasobów i klasy�kacja usªug. Jest punktem centralnym caªego komponentu.

Ze wzgl¦du na moduªow¡ koncepcj¦ komponentu ªatwo jest dokona¢ pod-
miany cz¦±ci funkcjonalno±ci. Wykorzystano to podczas prac nad prototypow¡
implementacj¡ przemysªow¡. Wykorzystano w niej znaczn¡ cz¦±¢ funkcjonalno-
±ci zaimplementowanych w ramach fazy badawczej. W caªo±ci wykorzystano mo-
duª monitoruj¡cy, oraz baz¦ danych. Funkcjonalno±ci moduªu KRICO-Service
zostaªy jednak zreimplementowane. Na rysunku 1 zamieszczono pogl¡dow¡ ar-

Rysunek 1: Architektura produkcyjnej implementacji KRICO

chitektur¦ przemysªowego prototypu komponentu. Z funkcjonalno±ci KRICO-
Service wyodr¦bniono bibliotek¦ do obsªugi modeli klas usªug, oraz REST API
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komponentu. Funkcjonalno±¢ serwisu zostaªa w caªo±ci zast¡piona przez serwer
REST API, który dodatkowo korzysta z wspomnianych wcze±niej bibliotek. W
ten sposób udaªo si¦ zminimalizowa¢ ilo±¢ wymaganych maszyn wirtualnych, na
których dziaªa komponent do jednej. Serwer API mo»e bowiem by¢ uruchomiony
w ramach tej samej usªugi co baza danych. Zmiana architektoniczna wymagaªa
jednak rozszerzenia funkcjonalno±ci API nowe zapytania, obsªuguj¡ce od±wie-
»anie danych ucz¡cych, oraz od±wie»anie modeli na ich bazie. W implementacji
akademickiej odpowiadaª za to moduª KRICO-Service. Czynno±ci te byªY wy-
konywane automatycznie z zadanymi interwaªami. W przypadku implementacji
przemysªowej zdecydowano si¦ na udost¦pnienie kalibracji modeli na »¡danie.

2.1 Integracja z podzespoªami chmury obliczeniowej

Dodatkowo komponent zostaª zintegrowany z podsystemami oprogramowania
OpenStack, poprzez gra�czny interfejs u»ytkownika (Horizon). Zaimplemento-
wano dodatkowe widoki i panele umo»liwiaj¡ce podanie danych, wymaganych
przez komponent do uruchomienia usªugi, z poziomu panelu Horizon. Wymogªo
to dodatkowe rozszerzenia w API KRICO. Nale»aªo dostarczy¢ funkcjonalno±¢
dostarczaj¡c¡ informacje o uruchomionych usªugach, dost¦pnych klasach usªug,
oraz ujednolicenie usuwania usªug z chury.

Rysunek 2: Rozszerzenie panelu administratora

Na rysunku 2 przedstawiono widok panelu administratora z rozszerzeniami
zaimplementowanymi w fazie produktyzacji.
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3 Mo»liwo±¢ zastosowania komponentu

Wykorzystanie komponentu rekomencacji w chmurze obliczeniowej pozwala ad-
ministratorowi na dokªadniejsze estymowanie zu»ycia zasobów przez oferowane
przez niego usªugi. Dzi¦ki czemu mo»liwe jest uruchomienie wi¦kszej ilo±ci usªugu
w obr¦bie danego serwera. Umo»liwia si¦ tak»e w ten sposób peªniejsze wykorzy-
stanie zasobów sprz¦towych w obr¦bie ±rodowiska. Kolejn¡ korzy±ci¡ id¡c¡ za
predykcj¡ zu»ycia zasobów jest optymalizacja kosztów po stronie u»ytkownika.
Dzi¦ki bardziej dopasowanym �avorom zasoby, za które pªaci nie s¡ marnowane,
a wykorzystywane do maksimum i bardziej dopasowane do jego wymaga«.

Kolejnym obszarem zastosowania jest klasy�kacja usªug wedªug kategorii.
Na podstawie zu»ycia zasobów sprz¦towych ka»da maszyna wirtualna jest kla-
sy�kowana jako jedna z 6 klas:

1. Bigdata

2. Data caching

3. Online transactions

4. Science

5. Video streaming

6. Webserving

Dodatkowo istnieje mo»liwo±¢ sklasy�kowania usªugi jako klasa idle. Reprezen-
tuje ona takie usªugi, które zu»ywaj¡ na tyle malo zasobów w¦zªa, »e ci¦»ko je
dopasowa¢ do konkretnej klasy. Zostaªa ona wprowadzona w celu identy�kacji
takich usªug, gdy» nie wpªywaj¡ one znacz¡co na zu»ycie zasobów w chmurze i
mog¡ by¢ grupowane z innymi obci¡»eniami.

Administrator bazuj¡c na charakterystykach swoich obci¡»e« mo»e zde�nio-
wa¢ jak ró»ne klasy na siebie wpªywaj¡. Które mog¡ ze sob¡ konkurowa¢ o te
same zasoby (dost¦p do pami¦ci, dysku, sieci) czyli s¡ tzw. noisy neighbour.
Znaj¡c klas¦ usªugi przewidzian¡ przez komponent, oraz korelacj¦ pomi¦dzy
nimi mo»na okre±li¢, czy dane usªugi mog¡ by¢ uruchomione ze sob¡ w ob-
r¦bie jednego w¦zªa, czy te» powinny zosta¢ od siebie odizolowane. Dzi¦ki tej
wiedzy mo»na podj¡¢ akcj¦ maj¡c¡ na celu poprawienie funkcjonowania usªugi.
Komponent nie dostarcza takiej funkcjonalno±ci, dlatego te» wszelkie akcje typu
migracja maszyny, która ma ograniczony dost¦p do zasobów musi odbywa¢ si¦
r¦cznie poprzez ingerencj¦ administratora. Dostarcza jednak wystarczaj¡cych
informacji, na podstawie których akcja mo»e zosta¢ podj¦ta. Ponadto bazuj¡c
na klasach obci¡»enia mo»na zoptymalizowa¢ utylizacj¦ w¦zªa poprzez grupo-
wanie usªug nie konkuruj¡cych ze sob¡ o zasoby.

4 Ograniczenia komponentu rekomendacji

Ze wzgl¦du na prototypow¡ implementacj¦ KRICO posiada kilka ogranicze«. Za-
adresowanie ich pozwoliªoby na stworzenie narz¦dzia daj¡cego administratorom
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chmur obliczeniowych du»e mo»liwo±ci zwi¦kszenia utylizacji swojego sprz¦tu.
Gªówne ograniczenia zidenty�kowane w trakcie prac nad prototypem to:

1. Ograniczony zestaw metryk, na bazie których dokonywana jest klasy�kacja

2. Ograniczona liczba estymowanych zasobów

3. Proces instalacji monitorów

4. Modele zbudowane na syntetycznych obci¡»eniach

Je±li chodzi o ograniczony zestaw metryk, to mo»e on w znacz¡cy sposób
wpªywa¢ na jako±¢ klasy�kacji usªug, oraz mie¢ du»y wpªyw na estymowanie
potrzebnych zasobów. Obecny zestaw 12 metryk na bazie, których dokonywana
jest klasy�kacja mo»e nie by¢ w zupeªno±ci wystarczaj¡cy. Rozszerzenie tego ze-
stawu wi¡zaªoby si¦ jednak z przebudow¡ modeli, aby uwzgl¦dniaªyby nowe me-
tryki. To z kolei ci¡gnie za sob¡ przeprowadzenie dodatkowych eksperymentów,
co mo»e by¢ bardzo dªugotrwaªe. Jednak istnieje pewien sposób na omini¦cie
tej niedogodno±ci (punkt 5.3).

Ograniczenie dotycz¡ce liczby estymowanych zasobów jest znacznie prost-
sze do zniwelowania. W tym przypadku estymowanie jedynie ilo±ci potrzebnej
pami¦ci RAM i procesorów wynika z istoty �avorów w oprogramowaniu Open-
Stack (w nich de�niuje si¦ wªa±nie te dwa zasoby). Jednak bior¡c pod uwag¦ to,
»e ka»da maszyna wirtualna obj¦ta jest cgrup¡ mo»na wprowadzi¢ mechanizm
kontroli i limitowania u»ycia przepustowo±ci sieci czy dysku. Wymagaªoby to
pracy nad serwisem monitoruj¡cym, b¡d¹ implementacj¡ dodatkowego moduªu,
który byªby przeznaczony do zapewniania jako±ci serwowanych usªug.

Proces instalacji monitorów wymaga uruchomienia testu wydajno±ci w¦zªa,
na którym jest instalowany. Wynika to z konieczno±ci zapewnienia wsparcia dla
±rodowisk heterogenicznych. Wydajno±¢ architektury, na której uruchamiane s¡
usªugi jest porównywana z wydajno±ci¡ architektury referencyjnej, na której
przeprowadzono eksperymenty z fazy badawczej. Po przeskalowaniu uzyskanych
metryk mo»na z du»¡ dokªadno±ci¡ zapewni¢ jako±¢ klasy�kacji usªug i predykcji
zasobów. Jednak sam proces pomiaru wymaga aby w¦zeª byª nieobci¡»ony przez
»adne usªugi, w przeciwnym razie mo»na uzyska¢ niepoprawne wyniki wydajno-
±ciowe. W przypadku wdro»enia komponentu na nowe ±rodowisko ten problem
mo»e nie wyst¦powa¢, jednak w przypadku istniej¡cego ±rodowiska produkcyj-
nego konieczno±¢ migracji usªug z w¦zªów na czas instalacji mo»e by¢ bardzo
kosztowna, lub nawet niemo»liwa do zrealizowania. Rozwi¡zaniem dla tego ogra-
niczenia mo»e by¢ wykorzystanie parametrów architektury, tj. Warto±¢ IPC,
CPI, cz¦stotliwo±¢ taktowania, ilo±¢ �zycznych i logicznych rdzeni procesora,
cz¦stotliwo±¢ taktowania pami¦ci RAM, czy przepustowo±¢ dysku. Parametrem
okre±laj¡cym wydajno±¢ w¦zªa mogªaby by¢ wypadkowa wy»ej wymienionych
parametrów.

Ostatnie z ogranicze« wynika z prac w ±rodowisku laboratoryjnym bez do-
st¦pu do infrastruktury produkcyjnej, oraz bazuj¡c na syntetycznych obci¡-
»eniach. Przez syntetyczne obci¡»enia rozumiemy uruchomienie pojedynczych
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aplikacji serwuj¡cych usªugi zadanych klas i obci¡»anie ich benchmarkami bada-
j¡cymi ich wydajno±¢. Niestety dla ka»dej klasy usªug mo»na znale¹¢ conajmniej
kilka aplikacji speªniaj¡cych zakªadan¡ rol¦. Przykªadowo w przypadku webse-
rvingu mo»emy u»y¢ apache, czy nginx. Ponadto ruch generowany przez narz¦-
dzia do obci¡»anie nie zawsze odzwierciedla rzeczywiste przebiegi obci¡»enia.
To ograniczenie w pewnym stopniu tak»e jest zaadresowane w punkcie 5.3.

5 Dostosowanie do wymaga« biznesowych

Ograniczenia akademickiej implementacji i prototypu przemysªowego mog¡ utrud-
nia¢ wdro»enie komponentu w ±rodowisku produkcyjnym. W przypadku u»ycia
innych aplikacji ni» badane jako±¢ klasy�kacji usªug, czy estymowania zasobów
mo»e by¢ gorsza ni» w przypadku aplikacji wzorcowych. Zaadresowanie ogra-
nicze« uªatwiªoby speªnienie wymaga« biznesowych. Zwªaszcza w przypadku
wdro»enia komponentu na istniej¡cym ju» ±rodowisku. Oprócz ogranicze« zi-
denty�kowane zostaªy tak»e obszary znacznie ªatwiejsze do pokrycia, ale jedno-
cze±nie umo»liwiaj¡ce speªnienie wi¦kszo±ci wymaga« biznesowych. Niektóre z
tych obszarów adresuj¡ tak»e cz¦±¢ ogranicze«.

5.1 Integracja z nova api

Prototyp wprowadza kolejn¡ warstw¦ w architekturze oprogramowania open-
stack. Naturalnym krokiem wydaje si¦ instegracja obu warstw. Jak zostaªo wspo-
mniane wcze±niej modele s¡ dostarczone w formie biblioteki. Korzystaj¡c z niej
mo»na rozszerzy¢ funkcje komponentu nova api o funkcjonalno±ci KRICO. Jed-
nak aby zmiany zostaªy wprowadzone do oprogramowania OpenStack potrzebna
jest wspóªpraca z community i uzyskanie zgody z ich strony. Wi¡»e si¦ to tak»e
z konieczno±ci¡ kompleksowego przetestowania zmian i zapewnienie wsparcia ze
strony developerskiej. Zalet¡ tego rozwi¡zania byªby brak konieczno±ci doinsta-
lowania komponentu z zewn¡trz. Byªby bowiem integraln¡ cz¦±ci¡ ±rodowiska
OpenStack. Nale»aªoby jednak zastanowi¢ si¦ nad integracj¡ serwisu monito-
ruj¡cego. Jest on bowiem niezb¦dny do prawidªowego dziaªania komponentu w
chmurze obliczeniowej.

5.2 Wykorzystanie istniej¡cego systemu monitoringu

Moduªowa budowa komponentu powoduje, »e ka»da z jego funkcjonalno±ci mo»e
zosta¢ wyizolowana i w razie potrzeby podmieniona. W taki sposób podmieniono
funkcjonalno±¢ KRICO-Service. W ten sam sposób mo»emy wykorzysta¢ istnie-
j¡ce rozwi¡zanie do zbierania telemetrii jako ekwiwalent serwisu monitoruj¡cego.
Przykªadem narz¦dzia, które mo»na wykorzysta¢ jest Snap (https://github.com/intelsdi-
x/snap), collectd, czy ceilometer. Dzi¦ki temu mo»na znacz¡co zwi¦kszy¢ liczb¦
zbieranych metryk sprz¦towych w trakcie monitorowania usªug. Oczywi±cie zwi¦k-
szenie liczby dost¦pnych metryk wymusza przebudow¦ modeli zbudowanych w
trakcie prac nad akademick¡ implementacj¡. Pojawiaj¡ si¦ tutaj jednak dwa
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wyj±cia � pierwsze z nich to opieranie klasy�kacji w dalszym ci¡gu na zesta-
wie bazowych metryk, natomiast dodatkowe metryki wykorzysta¢ do celów dia-
gnostycznych. Drugim wyj±ciem jest wykorzystanie funkcjonalno±ci kalibracji i
umo»liwienie administratorowi stworzenie wªasnych modeli, bazuj¡cych na ofe-
rowanych przez niego suªugach.

5.3 Tworzenie modeli przez administratora

U»ytkownik KRICO (Administrator) miaªby mo»liwo±¢ stworzenia wªasnych
modeli w oparciu o wªasne aplikacje i usªugi dost¦pne na jego ±rodowisku. Mo-
dele nie musiaªyby by¢ budowane od zera. Mo»na wykorzysta¢ je jako podsta-
wow¡ funkcjonalno±¢ potrzebn¡ do pozyskania odpowiedniego zbioru danych
z rozszerzonym zestawem metryk. Po zebraniu odpowiedniego zestawu danych
administrator mo»e zbudowa¢ swój wªasny model, oparty o rzeczywiste usªugi,
uruchamiane na jego kon�guracji sprz¦towej. Model mo»e by¢ tak»e doskona-
lony poprzez doszkalanie go w trakcie pracy na ±rodowisku produkcyjnym. Czym
wi¦ksz¡ ilo±¢ danych uda si¦ pozyska¢ tym bardziej dokªadne b¦dzie dziaªanie
komponentów. Zarówno je±li chodzi o klasy�kacj¦ jak i predykcj¦. Wykorzy-
stuj¡c narz¦dzie do kalibracji mo»na iteracyjnie doskonali¢ model, zarówno do
poprawnego klasy�kowania usªug, jak i estymowania zasobów potrzebnych do
uruchomienia usªugi na w¦¹le obliczeniowym.

6 Podsumowanie

Wobecnej implementacji KRICO posiada pewne ograniczenia, które mog¡ utrud-
nia¢ jego wykorzystanie. Powoduj¡ to gªównie ograniczenia implementacyjne jak
i syntetyczne modele, na których opiera si¦ dziaªanie podsystemów komponentu.
Implementacja usprawnie« wspomnianych w powy»szym dokumencie zwi¦kszy-
ªoby szanse na wdro»enie go w ±rodowiskach produkcyjnych. Powy»sze opcje
mogªyby zaadresowa¢ wi¦kszo±¢ gªównych ogranicze« wynikaj¡cych z budowy
komponentu. Ponadto w przypadku instalacji komponentu nie narusza ona w
»aden sposób infrastruktury. Jedyne ryzyko zwi¡zane z instalacj¡ wynika z ba-
dania wydajno±ci serwera w trakcie instalowania serwisu monitoruj¡cego. W
przypadku uruchomionych na nim maszyn wirtualnych mo»emy mie¢ bª¦dny
wyniki takiego pomiaru. Dzi¦ki temu testowanie komponentu mo»e odbywa¢ si¦
w ±rodowisku produkcyjnym bez ryzyka jego uszkodzenia. Komponent dostar-
cza bowiem odzielne API, przez które u»ytkownik uruchamia usªugi. W dalszym
ci¡gu istnieje bowiem mo»liwo±¢ uruchamiania usªug korzystaj¡c z natywnego
nova API.
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