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Streszczenie

Przedstawiono now¡ metod¦ klasy�kacji workloadów uruchamianych
w chmurach obliczeniowych w modelu Infrastructure as a Service (IaaS).
Zaproponowano algorytm kategoryzacji oparty o nienadzorowane metody
uczenia. Zaproponowano równiez klasy�kator oparty o sie¢ neuronow¡
oraz przedstawiono wyniki jego dziaªania.

1 Wst¦p

Rodzaj workloadów pracuj¡cych w chmurze obliczeniowej w modelu IaaS jest
niezwykle istotny dla operatora chmury obliczeniowej, jednak rozpoznanie ja-
kiego typu aplikacja zostaªa uruchomiona w maszynie wirtualnej nie jest spraw¡
trywialn¡. Problem ten byª wielokrotnie opisywany w literaturze [6, 7, 8, 9, 10,
11]. Wiedza dotycz¡ca rodzaju uruchamianych workloadów mo»e m.in. znacz¡co
przyczyni¢ si¦ do maksymalizacji wykorzystania zasobów obliczeniowych.

W modelu IaaS mo»emy zidenty�kowa¢ problem alokowania za du»ych za-
sobów w stosunku do rzeczywistych wymaga« workloadu tzw. overprovisioning.
W [12] autor przytacza statystyki mówi¡ce, »e moc obliczeniowa (CPU) jest wy-
korzystywana jedynie w okoªo 36% w stosunku do mocy zarezerwowanej. Jedn¡
z metod stosowanych przez dostawców jest overcommitment, czyli dopuszczenie
alokowania na serwerach workloadów, których sumaryczne zadeklarowane za-
potrzebowanie na zasoby jest wi¦ksze ni» istniej¡ce zasoby na danym serwerze.
Metoda ta mo»e jednak prowadzi¢ do zmniejszenia wydajno±ci cz¦±ci worklo-
adów w momentach zwi¦kszonego zapotrzebowania na zasoby przez inne. W
konsekwencji udost¦pniana infrastruktura mo»e nie speªnia¢ zobowi¡za« zawar-
tycg w konkraktcie SLA (ang. Software Level Agreement) pomi¦dzy dostawc¡
a u»ytkownikiem. Wybranie odpowiedniej klasy workloadu przy uruchamianiu
maszyny mo»e wpªywa¢ na algorytmy alokacji oraz na wybór w¦zªa w zale»no-
±ci od interferencji tego workloadu z innymi worklaodami uruchomionymi ju»
na hostach. Przedstawione przypadki u»ycia wymagaj¡ istnienia rozdziaªu wor-
kloadów zrozumiaªego dla u»ytkownika (rozdziaª funkcjonalny).Za pomoc¡
odpowiednich narz¦dzi programowych rozdziaª ten mo»e by¢ dokonany na pod-
stawie zu»ywanych zasobów (rozdziaª parametryczny).

W niniejszym rozdziale zaproponowano przykªadowy rozdziaª speªniaj¡cy
powy»sze wymaganie. W kolejnej sekcji przedstawiono przegl¡d literatury pre-
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zentuj¡cy ró»ne podej±cia do rozdziaªu workloadów. W sekcji 3 zaprezentowano
wykonanie eksperymentów kategoryzacji workloadów metodami nienadzorowa-
nymi. Sekcja 4 opisuje proponowany algorytm klasy�kacji oraz jego implenta-
cj¦ (4.2), a tak»e wyniki dziaªania klasy�katora (4.3) . W ostatniej sekcji 5
podsumowano przeprowadzone prace i zaproponowano dalsze kierunki rozwoju
klasy�katora.

2 Metody klasy�kowania workloadów

W literaturze istnieje kilka podej±¢ do kategoryzacji workloadów interesuj¡ce z
punktu widzenia opisywanego problemu. Poni»ej przedstawiono wybrane przy-
kªady.

Jedn¡ z opisywanych w literaturze metod jest grupowanie workloadów bior¡c
pod uwag¦ jedynie gªówny zasób, który jest wykorzystywany. I tak mo»na wy-
ró»ni¢ workloady wykorzystuj¡ce gªównie procesor CPU-intensive i pasmo pa-
mi¦ci masowej IO-intensive. Przykªad takiego podej±cia zaprezentowano w [9], w
którym autorzy opisuj¡ asymetrycn¡ metod¦ alokowania workloadów, w której
wykorzystuje si¦ te dwie klasy workloadów.

Bardziej rozbudowan¡ klasy�kacj¦ zaproponowano w [7], gdzie dodano na-
st¦pne klasy workloadów: memory-intensive oraz network-intensive. Zapropono-
wany podziaª zostaª wykorzystany do identy�kowania workloadów dziaªaj¡cych
na maszynach wirtualnych. Na zbiorze testowym uzyskano 95% poprawno±ci
klasy�kacji workloadów do odpowiedniej klasy.

Podobne podej±cie do kategoryzacji workloadów zorientowane na metryki
sprz¦towe przedstawiono w [8]. Zaprezentowano metod¦ wykorzystuj¡c¡ na-
st¦puj¡ce parametry: CPU_System/User (zu»ycie procesora przez system/u-
»ytkownika), Bytes_In/Out (bajty wysªane/odebrane przez sie¢), IO_BI/BO
(bloki zapisane/odczytane na urz¡dzenia IO), Swap_In/Out (rozmiar pami¦ci
zapisany i odczytany z urz¡dze« magazynuj¡cych). Metryki byªy wykorzysty-
wane przez algorytm szeregowania zada« w systemach rozproszonych. Katego-
ryzacji dokonano przy pomocy dwóch algorytmów PCA i k-means.

Inn¡ metod¡ klasy�kacji jest ich funkcjonalno±¢. W [10] autorzy proponuj¡
nast¦puj¡c¡ klasy�kacj¦: serwery aplikacyjne, bazy danych, serwery plików. Do
okre±lenia przydziaªu do klas zastosowano metryki sprz¦towe takie jak: wykorzy-
stanie CPU i pami¦ci oraz opó¹nienie operacji wej±cia/wyj±cia. Zaproponowano
dwie metody klasy�kacji: jedno w oparciu o algorytm SVM a drugi o sie¢ neu-
ronow¡.

Kolejny przykªad klasy�kacji funkcjonalnej zaproponowano w [11]. Auto-
rzy wyró»nili nast¦puj¡ce klasy worklodów: w stanie idle, transakcyjne bazy
danych, serwery plików, naukowe, serwery aplikacyjne. Zaproponowana klasy�-
kacja zostaªa wykorzystana w algorytmach wydajnej migracji maszyn w czasie
rzeczywistym.

Powy»sze rozwi¡zania pokazuj¡ pewne mo»liwo±ci klasy�kacji workloadów
jednak »aden z nich nie obejmuje szerszej grupy ró»nych typów workloadów
funkcjnonalnych. Cz¦sto s¡ one ukierunkowane na pojedyncz¡ kategori¦ lub
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dwie/trzy kategorie funkcjonalne. Rozwi¡zanie przedstawione w dalszej cz¦±ci
eliminuje te ograniczenia.

3 Kategoryzacja workloadów metodami nienadzo-

rowanymi

Budowa algorytmu kategoryzacji workloadów wymagaªa zde�niowania kryte-
rium klasy�kacji funkcjonalnej, a nast¦pnie monitorowania danych o zachowa-
niu i wykorzystaniu zasobów obliczeniowych przez workloady ró»nych typów.
Metoda doboru i proponowany podziaª funkcjonalny zostaª przedstawiony w
rozdziale 3, gdzie zostaªy wyró»nione nast¦puj¡ce klasy: bigdata, caching, oltp,
science, streaming i webserving. Dane do eksperymentów zostaªy zgormadzone
w ramach emulacji zachowania workloadów opisanych w rozdziale 5.

I faza gromadzenia danych na poziomie maszyny �zycznej dotyczyªa moni-
torowania 115 metryk de�niowanych przy opisie takiej maszyny. Cz¦±¢ z nich
charakteryzowaªa si¦ du»¡ wariancj¦ a cz¦±¢ nie byªa mo»liwa do przeniesienia
na poziom monitorowania maszyny wirtualnej (workloadu). W zwi¡zku z tym
zastosowano redukcj¦ metryk i jako dane wej±ciowe do algorytmu klasy�kacji
wykorzystano tylko 53 metryki, które wskazano w trakcie II fazy badania me-
tryk 5.

Opracowanie algorytmu klasy�kacji zostaªo poprzedzone prób¡ wykorzysta-
nia nienadzorowanych metod uczenia do automatycznej kategoryzacji worklo-
adów. W tym celu przeprowadzono eksperyment z wykorzystaniem algorytmu
k-±rednich bazuj¡c na danych zebranych w I etapie tj. 115 metryk zarejestro-
wanych dla ró»nych 115 cykli »ycia workloadów (z ró»nych klas). Eksperyment
zostaª opisany w [1] i [2]. Po ograniczeniu zbioru metryk (faza II) eksperyment
uczenia zostaª powtórzony.

Tabela 1: Automatyczny rozdziaª workloadów na klastry metod¡ nienadzoro-
wan¡ na bazie danych zgormadzonych w fazie II.

klasa klaster 1 klaster 2 klaster 3 klaster 4

bigdata 83 62 0 1
caching 5 0 111 4
oltp 16 55 11 83
science 11 0 41 124
streaming 331 0 3 0
webserving 80 99 3 29

Tabela 1 przedstawia kategoryzacj¦, któr¡ otrzymano za pomoc¡ nienadzo-
rowanego algorytmu uczenia: k-±rednich. Metryk¡ charakteryzuj¡c¡ optymalne
rozwi¡zanie byª wska¹nik sylwetkowy (silhouette index [4]). Do wyznaczania
liczby klastrów u»yto algorytmu MeanShift []. Eksperyment obejmowaª znale-
zienie maksymalnej warto±ci wska¹nika sylwetkowego dla ró»nych warto±ci para-
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metru pasma (ang. bandwidth) w algorytmie MeanShift oraz zwielokrotnionego
wykonania algorytmu k-±rednich - ze wzgl¦du na losowy wybór centroidów w
fazie inicjalizacji.

Rysunek 1: Wynik klasteryzacji workloadów za pomoc¡ metody nienadzorowanej
(k-means).

Badano workloady z ró»nych klas funkcjonalnych. Po dokonaniu ich katego-
ryzacji otrzymani zestaw 4 klastrów. Klastry te poza jednym nie odpowiadaj¡
przyj¦tym klas¡ funkcjonalnym. Wykres na rysunku 1 prezentuje wyniki roz-
dziaªu workloadów z 6 klas funkcjonalnych na 4 klastry dla maksymalnie uzy-
skanej warto±ci wska¹nika równej 0.427. W prezentowanym rozdziale poza klas¡
streaming, która ma bardzo du»e pokrycie w klastrze 1 nast¦puje du»e wymie-
szanie workloadów z poszczególnych klas na ró»ne klastry. Taka maªa dokªado±¢
przy dopasowaniu klas workloadów do klastrów mo»e sugerowa¢, »e za pomoc¡
prostych metod nienadzoworanych nie jest mo»liwe osi¡gni¦cie odwzorowania
klas funkcjonalnych na klastry utworzone na podstawie wielko±ci zasobów wy-
korzystywanych przez te workloady.

4 Komponent klasy�kacji

4.1 Selekcja zbioru danych ucz¡cych

W zwi¡zku z nisk¡ skuteczno±ci¡ metod nienadzorowanych do automatycznej
klasy�kacji workloadów wykorzystano sie¢ neuronow¡. W tym celu niezb¦dne
byªo wyboranie odpowiedniego zbioru metryk z wszystkich zgromadzonych da-
nych tak by zminimalizowa¢ mo»liwo±¢ wprowadzanie szumów i jednocze±nie
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ograniczy¢ si¦ do metryk, które mo»liwe s¡ do monitorowania dla ka»dej ma-
szyny wirtualnej z osobna. Dla danych zgromadzonych dla ka»dej z metryk zo-
staªa wyliczona wariancja i wybrane zostaªy metryki z najwieksz¡ warto±ci¡
wariancji. Tabela 2 przedstawia list¦ wybranych metryk.

Tabela 2: Lista metryk wykorzystywanych w procesie klasy�kacji workloadów
Lp. Metryka Opis

1. cpu:time
wykorzystany czas procesora
(1.0 == 1 logiczny CPU)

2. cpu:cache:references liczba dost¦pów do pami¦ci L3 [1/s]

3. cpu:cache:misses
liczba nietra�onych dost¦pów
do pami¦ci L3 [1/s]

4. ram:used wykorzystana pami¦¢ RAM [GB]

5. disk:bandwidth:read
wykorzystane pasmo odczytu danych
z dysku [MiB/s]

6. disk:bandwidth:write
wykorzystane pasmo zapisu danych
z dysku [MiB/s]

7. disk:operations:read liczba operacji odczytu z dysku [1/s]
8. disk:operations:write liczba operacji zapisu na dysku [1/s]

9. network:bandwidth:send
pasmo sieciowe wykorzystane
przy wysyªaniu danych [MiB/s]

10. network:bandwidth:receive
pasmo sieciowe wykorzystane
do odbioru danych [MiB/s]

11. network:packets:send liczba wysªanych pakietów [1/s]
12. network:packets:receive liczba odebranych pakietów [1/s]

Zebrane dane o zachowaniu workloadu podzielono na 3 zbiory: ucz¡cy (30%),
waliduj¡cy (35%) i testowy (35%). W eksperymentach wykorzystano jednowar-
stwow¡ sie¢ neuronow¡. W pierwszej warstwie jako funkcja aktywacji zostaªa
u»yta funkcji sigmoidalna natomiast w warstwie wyj±ciowej funkcja softmax.
Jako algorytm ucz¡cy zostaª wykorzystany algorytm SGD (ang. Stochastic Gra-
dient Descent) [5].

W trakcie prac nad klasy�katorem przeprowadzone testy wykazaªy bª¦dn¡
klasy�kacj¦ workloadów, które byªy w stanie idle lub wykorzystywaªy niewielk¡
warto±¢ zasobów. W zwi¡zku z tym zostaªa dodana dodatkowa klasa idle. Wpro-
wadzona mody�kacja pozwoliªa na zwi¦kszenie jako±ci klasy�kacji �nalnej wersji
klasy�katora, której skuteczno±¢ przedstawiono w podrozdziale 4.3.

4.2 Wymagania i implementacja klasy�katora

Podstawow¡ funkcj¡ klasy�katora jest sugerowanie klasy uruchomionego wor-
kloadu na podstawie danych zbieranych w trakcie jego dziaªania. Poznanie klasy
workloadu jest wa»ne zarówno z punktu widzienia u»ytkownika jak i operatora.
Operatorowi dostarcza informacje, które pozwol¡, w razie konieczno±ci, zmigro-
wa¢ maszyn¦ na w¦zeª z workloadami, które nie b¦d¡ ze sob¡ interferowa¢. Z
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Rysunek 2: Schemat klasy�kacji workloadu nieznanego typu.

kolei u»ytkownikowi, rozpoznanie klasy umo»liwi przy kolejnym uruchomieniu
workloadu na zminimalizowanie rezerwowanych dle niego zasobów.

Rysunek 2 przedstawia relacj¦ pomi¦dzy poszczególnymi komponentami.
Wykorzystanie zasobów przez workloady jest monitorowane przez dedykowane
agenty monitoruj¡ce zainstalowane na w¦zªach chmury obliczeniowej. Baza da-
nych wydajno±ciowych jest baz¡ dostarczaj¡c¡ informacje dotycz¡ce wykorzy-
stania zasobów przez workloady, dla których odpowiednia klasa zostaªa zde�nio-
wana. Z dwóch ¹ródeª dostarczane s¡ specy�kacja maszyny (w¦zªa chmury), na
którym byª/jest uruchomiony workload natomiast od agentów pobierane s¡ bie-
»¡ce dane o wykorzystaniu zasobów. Na podstawie tych informacji klasy�kator
wyznacza klas¡, do której powinien zosta¢ wª¡czony dany workload.

Diagram na rysunku 3 prezentuje schemat uruchomienia nieznanego wor-
klodu w ±rodowisku OpenStack. �¡danie u»ytkownika wraz z informacj¡ o braku
danych dotycz¡cych klasy workloadu tra�a do alokatora i jest zapisywane w
bazie danych wydajno±ciowych. Nast¦pnie maszyna jest uruchamiana i groma-
dzone dane sªu»¡ do pó¹niejszej klasy�kacji workloadu zgodnie ze schematem
na rysunku 2.

Opis dziaªania moduªu klasy�kacji przedstawiony zostaª na rysunku 4. �¡-
danie klasy�kacji workloadu odbywa si¦ na podstawie identy�katora instancji
(maszyny wirtualnej) zapisanej w systemie OpenStack. Na podstawie identy-
�katora pobierane s¡ dane dotycz¡ce obci¡»enia generowanego przez workload
w trakcie dziaªania oraz pobierane s¡ informacje o kon�guracji sprz¦towej, na
której byª wykonywany. W nast¦pnym kroku dla pobranej kon�guracji pobie-
rany jest klasy�kator. Obiekt klasy�kator jest tworzony dla zadanej kon�guracji
sprz¦towej tylko w momencie kiedy zebrany jest odpowiednio du»y zbiór danych
ucz¡cych dla ka»dej z klas. Je»eli zadany klasy�kator nie istnieje pobierany jest
domy±lny klasy�kator utworzony na podstawie danych zebranych w II etapie
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klasa: nieznana

baza danych wydajnościowych
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OpenStack
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Rysunek 3: •

eksperymentów. Kolejnym krokiem jest dokonanie klasy�kacji na podstawie da-
nych zgromadzonych z monitoringu wykonania si¦ workloadu. Sugerowana klasa
zwracana jest w odpowiedzi do u»ytkownika.

4.3 Wyniki dziaªania klasy�katora

W ramach opracowania klasy�katora zostaªy przeprowadzone testy wery�kuj¡ce
jego poprawno±¢ dziaªania. Uruchamiane testy bazowaªy na danych zgromadzo-
nych w II etapie gromadzenia metryk. Proces testowania obejmowaª wielokrotne
uruchomienie procesu uczenia, wery�kacji i testów. Ocena klasy�kacji nast¦po-
waªa na podstawie metryki f-measure.

Diagram na rysunku 5 przedstawia do jakiej klasy byªy klasy�kowane wor-
kloady przez klasy�kator. �rednia warto±¢ metryki F1-score wyniosªa 83,2% a
odchylenie standardowe 3,3%. Przedstawione warto±ci s¡ warto±ciami u±rednio-
nymi z próby 500 testów.

5 Podsumowanie

Przedstawione wyniki dziaªania komponentu pokazuj¡, »e istnieje relacja pomi¦-
dzy klasami funkcjonalnymi a klasami wyznaczonymi za pomoc¡ metod uczenia
maszynowego, gdzie kryterium klasy�kacji to wielko±¢ wykorzystywanych za-
sobów. Zaproponowany komponent nie jest rozwi¡zaniem idealnym i maj¡cym
prawie 100% skuteczno±ci, jednak jest to spowodowane du»ym zró»nicowaniem
workloadów w zale»no±ci od sposobu ich wykorzystania. Niemniej wykorzystanie
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Rysunek 4: Schemat obsªugi »¡dania klasy�kacji nieznanego workloadu.
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Rysunek 5: Wyniki dziaªania klasy�katora na testowym zbiorze danych.

komponentu klasy�kacji z du»ym (okoªo 83%) prawdopodobie«stwem pozwoli
okre±li¢ jakiego typu workload jest uruchomiony bez dokonywania zamian w
maszynie wirtualnej czy te» systemu operacyjnego, na którym pracuje aplika-
cja.

W celu zwi¦kszenia dokªadno±ci klasy�okatora nale»aªoby znacz¡co rozsze-
rzy¢ zbiór danych ucz¡cych. Przede wszystkim zalecanym byªoby wykorzystanie
wi¦kszej liczby aplikacji tak by pokry¢ szersze spektrum potencjalnych worklo-
adów.

Interesuj¡cym kierunkiem dalszego rozwoju byªoby zbadanie korelacji w za-
chowaniu aplikacji ró»nych klas w momencie kiedy ró»ne workloady dziaªaj¡ ra-
zem na jednym w¦¹le obliczeniowym. Zde�niowanie metryki opisuj¡ce wpªyw po-
szczególnych klas na siebie nawzajem mogªoby w bardzo du»ym stopniu zwi¦k-
szy¢ jako±¢ migracji workloadów. Po zidenty�kowaniu klasy workloadu mo»naby
okre±li¢, na która maszyn¦ najkorzystniej zmigrowa¢ tak by zminimalizowa¢ in-
terferencj¦ z innymi workloadami, które s¡ tam ju» wykonywane.
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