Pionowa dystrybucja obciążenia dla chmury obliczeniowej za pomocą wielu opcji implementacji
Przetwarzanie w chmurze ma dostarczać oprogramowanie jako świadczoną usługę użytkownikom
końcowym, ale podstawowa infrastruktura musi być wystarczająco skalowalna i solidna. W naszej
pracy koncentrujemy się na wielkoskalowych systemach chmurowych dla przedsiębiorstw i badamy, w
jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać architekturę zorientowaną na usługi (SOA), aby
zapewnić usprawniony interfejs do swoich procesów biznesowych. Aby skalować procesy biznesowe,
każda warstwa SOA zwykle wdraża wiele serwerów w celu dystrybucji obciążenia i odporności na
awarie, co nazywamy poziomym rozkładem obciążenia. Jednym z ograniczeń tego podejścia jest to, że
obciążenia nie można dalej rozłożyć, gdy obciążone są wszystkie serwery w tej samej warstwie. W
złożonych wielowarstwowych systemach SOA pojedynczy proces biznesowy może być w rzeczywistości
zaimplementowany za pomocą wielu różnych ścieżek obliczeniowych między warstwami, z których
każda zawiera inne komponenty, aby zapewnić odporność i skalowalność. Tak wiele opcji
implementacji daje możliwości pionowego rozłożenia obciążenia na różne poziomy. W tej części
przyjrzymy się nowatorskiej strukturze routingu żądań dla komputerów korporacyjnych opartych na
architekturze SOA z wieloma opcjami implementacji, które uwzględniają zarówno poziomą, jak i
pionową dystrybucję obciążenia.
Wstęp
Przetwarzanie w chmurze wymaga przeniesienia obliczeń i przechowywania danych z użytkownika
końcowego na serwery zlokalizowane w centrach danych, odciążając w ten sposób użytkowników od
obciążeń związanych z dostarczaniem aplikacji i zarządzaniem nimi. Można wtedy pomyśleć o
oprogramowaniu jako usłudze czysto dostarczanej i wykorzystywanej przez Internet, oferującą
użytkownikom elastyczność w wyborze aplikacji na żądanie i umożliwiająca dostawcom odpowiednie
skalowanie ich pojemności. Choć ten obraz wydaje się różowy, podstawowa infrastruktura po stronie
serwera musi być wystarczająco solidna, bogata w funkcje i skalowalna, aby ułatwić przetwarzanie w
chmurze. W tej części skupimy się na wielkoskalowych korporacyjnych systemach chmurowych i
zbadamy, w jaki sposób można rozwiązać problemy skalowalnego świadczenia usług przy użyciu
nowatorskiego systemu dystrybucji obciążenia. W korporacyjnych systemach chmurowych
architekturę zorientowaną na usługi (SOA) można wykorzystać do zapewnienia uproszczonego
interfejsu do podstawowych procesów biznesowych oferowanych za pośrednictwem chmury. Taka
architektura SOA może pełnić funkcję programistycznego front-endu dla różnych komponentów
bloków konstrukcyjnych rozróżnianych jako pojedyncze usługi i ich serwery pomocnicze . Żądania
przychodzące do usługi świadczonej przez ten złożony SOA muszą być kierowane do odpowiednich
komponentów i odpowiednich serwerów, a taki routing musi być skalowalny, aby obsłużyć dużą liczbę
żądań. W celu skalowania procesów biznesowych każda warstwa w systemie zwykle wdraża wiele
serwerów w celu dystrybucji obciążenia i odporności na awarie. Taki rozkład obciążenia na wiele
serwerów w tej samej warstwie można traktować jako poziomy rozkład obciążenia. Jednym z
ograniczeń dystrybucji obciążenia poziomego jest to, że obciążenie nie może być dalej dystrybuowane,
gdy wszystkie serwery w danej warstwie są obciążone w wyniku źle skonfigurowanej infrastruktury –
gdzie zbyt wiele serwerów jest wdrażanych w jednej warstwie, a zbyt mało serwerów jest wdrażanych
w innej warstwie. Ważną obserwacją jest to, że w złożonych wielowarstwowych systemach SOA
pojedynczy proces biznesowy może być faktycznie zaimplementowany za pomocą wielu różnych
ścieżek obliczeniowych w warstwach (gdzie każda ścieżka może mieć różne komponenty), aby
zapewnić odporność i skalowalność. Takie obliczenia korporacyjne oparte na architekturze SOA z
wieloma opcjami implementacji dają możliwości pionowej dystrybucji obciążenia między warstwami.
Chociaż istnieje wiele badań i prac branżowych skoncentrowanych na dostarczaniu żądań poprzez
równoważenie obciążenia na serwerach jednej usługi , niewiele prac nad równoważeniem obciążenia

w wielu implementacjach usługi złożonej, w której każda usługa może być zaimplementowana za
pomocą ścieżek przez różne rodzaje usług. Usługa złożona może być reprezentowana jako wiele
warstw wywołań składników w infrastrukturze IT opartej na SOA. W takim systemie rozróżniamy
poziomy rozkład obciążenia, gdzie obciążenie może być rozłożone na wiele serwerów dla jednego
komponentu usługi, od pionowego rozkładu obciążenia, gdzie obciążenie może być rozłożone na wiele
implementacji danej usługi. Złożone zadanie analityczne online może być reprezentowane jako
wywołanie serwera WWW i aplikacji (WAS) w celu wykonania określonego przetwarzania wstępnego,
po którym następuje wywołanie z serwera WAS do serwera bazy danych (DB) w celu pobrania
wymaganego zestawu danych, po czym WAS przekazuje zestaw danych do dedykowanego serwera
analitycznego (AS) w celu wykonania kosztownych obliczeniowo zadań eksploracji danych. To złożone
zadanie może mieć wiele wdrożeń w nowoczesnym centrum danych IT. Alternatywna implementacja
może wywołać procedurę składowaną w bazie danych w celu przeprowadzenia eksploracji danych
zamiast zlecenia wykonania tego zadania przez dedykowany serwer analityczny. Ta alternatywna
implementacja zapewnia pionowy rozkład obciążenia, umożliwiając programiście zadań wybór
implementacji WAS-and-DB, gdy serwer analityczny jest niedostępny lub mocno obciążony. Wiele
implementacji jest pożądanych w celu zapewnienia odporności na błędy i wysokiej elastyczności przy
równoważeniu obciążenia. Ponadto pożądane jest również, aby serwer mógł wykonywać wiele
instancji tego samego zadania z tych samych powodów. Ponowne wykorzystanie jest jednym z
kluczowych celów podejścia SOA. Ze względu na wysoką możliwość ponownego wykorzystania
komponentów aplikacji, możliwe jest definiowanie złożonego przepływu pracy na wiele sposobów.
Trudno jednak z góry ocenić, która implementacja jest najlepsza, ponieważ w rzeczywistości wyniki
zależą od środowiska uruchomieniowego (np. jakie inne zgłoszenia serwisowe są przetwarzane w tym
samym czasie). Wierzymy, że posiadanie wielu wdrożeń zapewnia odporność na błędy i skalowalność,
w szczególności w przypadku różnych warunków środowiska wykonawczego i źle skonfigurowanych
infrastruktur. Pod tym względem SOA odgrywa ważną rolę w umożliwianiu wykonalności i
stosowalności wielu implementacji. W tym rozdziale proponujemy strukturę routingu żądań i
równoważenia obciążenia w poziomie i pionie w korporacyjnych infrastrukturach cloud computing
opartych na SOA. Pokazujemy, że algorytm wyszukiwania stochastycznego jest odpowiedni do
eksploracji bardzo dużej przestrzeni rozwiązań. W naszych eksperymentach pokazujemy, że nasz
algorytm i metodologia skalują się dobrze do konfiguracji systemu na dużą skalę, obejmującej do 1000
żądań przepływu pracy do złożonej usługi sieciowe z wieloma implementacjami. Pokazujemy również,
że nasze podejście, które uwzględnia zarówno poziomą, jak i pionową dystrybucję obciążenia, jest
skuteczne w przypadku źle skonfigurowanej infrastruktury (tj. gdy w jednej warstwie jest za dużo
serwerów, a w drugiej za mało). Kluczowe wkłady tego artykułu są następujące:
• Identyfikujemy potrzebę planowania z uwzględnieniem QoS w przypadku obciążeń, które składają
się z złożonych usług internetowych. Nasza przestrzeń problemowa leży w relacji między
konsumentami, rodzajami usług, opcjami wdrożeniowymi i dostawcami usług.
• Zapewniamy ramy do obsługi zarówno poziomego, jak i pionowego rozkładu obciążenia.
• Zapewniamy referencyjną implementację algorytmu wyszukiwania, który jest w stanie generować
optymalne (lub prawie optymalne) harmonogramy w oparciu o genetyczną heurystykę wyszukiwania
Przegląd
W tej sekcji przedstawiamy przegląd architektury systemu i omawiamy terminy, które będą używane
w tym dokumencie. Rozważmy uproszczony przykład przetwarzania w chmurze

, w którym proces analityczny działa na serwerze WWW i aplikacji (WAS), serwerze bazy danych (DB) i
specjalizowanym serwerze analitycznym (AS). Proces analityczny można wdrożyć za pomocą jednej z
trzech opcji (jak pokazano w prawym górnym rogu rysunku):
• Wykonywanie lekkiego wstępnego przetwarzania w WAS (S1), a następnie posiadanie bazy danych
do wykonania najbardziej kosztownych obliczeń analitycznych (S2); lub
• Pobieranie danych z DB (S4) do WAS, a następnie wykonywanie większości kosztownych obliczeń
analitycznych w WAS (S3); lub
• Wykonanie lekkiego wstępnego przetwarzania w WAS (S5), następnie pobranie przez DB
niezbędnych danych (S6), a na koniec wykonanie przez AS pozostałych kosztownych obliczeń
analitycznych (S7).
Proces analityczny wymaga trzech różnych typów usług; mianowicie typ usługi WAS, typ usługi DB i typ
usługi AS. S1, S3 i S5 to wystąpienia typu usługi theWAS, ponieważ są to usługi dostarczane przez
theWAS. Podobnie S2, S4 i S6 są instancjami typu usługi DB, a S7 jest instancją AS Rodzaj usługi.
Ponadto istnieją trzy rodzaje serwerów: serwery WAS (M1, M2 i M3); serwery DB (M4 i M5); i AS
serwery (M6). Chociaż serwer może zazwyczaj obsługiwać dowolne wystąpienie przypisanego mu typu
usługi, na ogół nie zawsze tak jest. Nasz przykład odzwierciedla tę koncepcję: każdy serwer jest w stanie
obsługiwać wszystkie instancje swojego typu usługi, z wyjątkiem serwerów M2 i M4 o mniejszej mocy,
więc nie mogą obsługiwać instancji usług kosztownych obliczeniowo, S3 i S2. Każdy serwer ma umowę
dotyczącą poziomu usług (SLA) dla każdego obsługiwanego wystąpienia usługi, a te umowy SLA są
publikowane i dostępne dla programu planującego. Umowa SLA zawiera informacje, takie jak profil
obciążenia w funkcji czasu odpowiedzi oraz górna granica rozmiaru obciążenia żądania, dla której
serwer może zapewnić gwarancję czasu odpowiedzi. Planista jest odpowiedzialny za routing i
koordynację wykonania usług złożonych składających się z jednej lub więcej implementacji. Pochodną
umowę SLA można wdrożyć tylko z odpowiednią logiką routingu. Należy zauważyć, że planista może

wyprowadzić SLA i logikę routingu, a także obsługiwać zadanie routingu żądań. Alternatywnie program
planujący może być używany wyłącznie w celu uzyskania SLA i logiki routingu podczas konfigurowania
routerów obsługujących zawartość, takich jak (Cisco System Inc), dla wysokiej wydajności i routingu
sprzętowego. Harmonogram można również ulepszyć, aby wykonywał zadanie monitorowania
rzeczywistego QoS osiągniętego przez wykonanie przepływu pracy i przez poszczególnych dostawców
usług. Jeśli program planujący zauważy, że niektórzy dostawcy usług nie spełniają swoich
opublikowanych usług QoS, może na żądanie ponownie obliczyć wykonalną umowę SLA i logikę
routingu, aby dostosować się do środowiska wykonawczego. W tym artykule skupiamy się na
problemie automatycznego wyprowadzania routingu logika usługi złożonej z uwzględnieniem opcji
rozkładu obciążenia zarówno poziomego, jak i pionowego. Planista musi znaleźć optymalną
kombinację zestawu zmiennych zilustrowanych na rysunku dla wielu jednoczesnych żądań. Następnie
omówimy nasze podejście do planowania.
Planowanie usług złożonych
Przestrzeń rozwiązania
W tej sekcji formalnie definiujemy problem i opisujemy, w jaki sposób modelujemy jego złożoność.
Zakładamy następujące elementy scenariusza:
• Żądania wykonania przepływu pracy są przesyłane do agenta planowania.
• Przepływ pracy może być zawarty w jednej z kilku implementacji, więc każde żądanie jest
przypisywane do jednej z tych implementacji przez agenta planowania.
• Każda implementacja wywołuje kilka typów usług, takich jak serwer aplikacji WWW, DBMS lub serwer
analizy obliczeniowej.
• Każdy typ usługi może być ucieleśniony przez jedną z kilku instancji typu usługi, przy czym każda
instancja może mieć inne wymagania obliczeniowe. Na przykład, jedna implementacja może wymagać
ciężkich obliczeń DBMS (takich jak procedura składowana) i lekkich analiz obliczeniowych, podczas gdy
inna implementacja może wymagać lekkich zapytań DBMS i ciężkich analiz obliczeniowych. Zakładamy,
że te wdrożenia są konfigurowane przez administratorów lub inżynierów.
• Każdy typ usługi jest wykonywany na serwerze w puli serwerów dedykowanych dla tego typu usługi.
Każdy typ usługi może być obsługiwany przez pulę serwerów. Zakładamy, że serwery zawierają umowy
gwarantujące poziom wydajności określony przez czas zakończenia wywołania usługi sieciowej.
Chociaż te umowy SLA mogą być złożone, w tym dokumencie dla uproszczenia zakładamy, że
gwarancje mogą przybrać formę liniowego obniżenia wydajności pod obciążeniem, co jest podejściem
podobnym do innych opublikowanych prac dotyczących umów SLA dotyczących usług. Ta gwarancja
jest zdefiniowana przez kilka parametrów: α to oczekiwany czas zakończenia (na przykład rzędu
sekund), jeśli przypisane obciążenie żądań usług sieciowych jest mniejsze lub równe &beta;,
maksymalna współbieżność i jeśli obciążenie jest większe niż β,&beta; oczekiwane zakończenie dla
obciążenia o rozmiarze &omega; to &alpha; +&gamma; (&omega; −&beta;), gdzie &gamma; jest
współczynnikiem ułamkowym. W naszych eksperymentach zmieniamy &alpha;, &beta; i &gamma; z
różnymi rozkładami. Chcielibyśmy idealnie wykonać optymalne harmonogramowanie, aby
jednocześnie rozłożyć obciążenie zarówno w pionie (poprzez różne opcje implementacji), jak i poziomo
(pomiędzy różnymi serwerami obsługującymi określony typ usługi). Istnieją zatem dwa etapy
planowania, jak pokazano na rysunku

W pierwszym etapie wnioski są przydzielane do wdrożeń. W drugim etapie każda implementacja ma
znany zestaw instancji typu usługi, a każda instancja jest przypisana do serwerów w puli serwerów dla
typu usługi instancji. Przestrzeń rozwiązań możliwych przypisań planowania można znaleźć,
przeglądając możliwe kombinacje tych przypisań. Załóżmy, że istnieją żądania języka R i możliwe
implementacje M. W pierwszym etapie są wtedy możliwe zadania MR. Załóżmy ponadto, że na
implementację przypada średnio T wywołań typu usługi, a każdy z tych typów usług może być
obsługiwany przez jeden z S na przeciętnych możliwych serwerach. We wszystkich wdrożeniach w
drugim etapie występują kombinacje zadań ST. W sumie istnieją kombinacje MR · ST. Oczywiście
wyczerpujące przeszukiwanie tej przestrzeni rozwiązań jest zbyt kosztowne dla wszystkich konfiguracji
z wyjątkiem najmniejszych. W następnej sekcji opisujemy, w jaki sposób używamy algorytmu
wyszukiwania genetycznego, aby wyszukać optymalne zssignments planowania.
Algorytm genetyczny
Biorąc pod uwagę przestrzeń rozwiązań MR · ST, celem jest znalezienie najlepszego przypisania żądań
do wdrożeń i instancji typu usługi do serwerów w celu zminimalizowania czasu działania obciążenia, a
tym samym zapewnienia pożądanego równoważenia w pionie i poziomie. Aby przeszukać przestrzeń
rozwiązań, używamy globalnej heurystyki wyszukiwania algorytmu genetycznego (GA), która pozwala
nam eksplorować części przestrzeni w sposób ukierunkowany, który zbiega się w kierunku

optymalnych rozwiązań . Zauważmy, że GA jest tylko jednym z wielu możliwych podejść do heurystyki
wyszukiwania; inne obejmują wyszukiwanie tabu, symulowane wyżarzanie i wspinaczkę po stromych
podjazdach. Używamy GA tylko jako narzędzia. GA to komputerowa symulacja darwinowskiego doboru
naturalnego, która iteruje przez różne generacje, aby zbliżyć się do najlepszego rozwiązania w
przestrzeni problemu. Potencjalnym rozwiązaniem problemu jest chromosom, aw naszym przypadku
chromosom to specyficzne mapowanie żądań-wdrożeń i instancji-serwerów wraz z powiązanym
czasem wykonania obciążenia. Algorytmy genetyczne są powszechnie używane do znajdowania
optymalnych dokładnych rozwiązań lub prawie optymalnych przybliżeń w kombinatorycznych
problemach wyszukiwania, takich jak ten, którym się zajmujemy. Wiadomo, że GA zapewnia bardzo
dobry kompromis między eksploracją przestrzeni rozwiązań a eksploatacją odkrytych maksimów. Co
więcej, algorytm genetyczny ma tę zaletę, że optymalizacja progresywna jest taka, że rozwiązanie jest
dostępne w dowolnym momencie, a wynik nadal się poprawia, im więcej czasu poświęca się na
optymalizację. Należy zauważyć, że GA nie gwarantuje znalezienia optymalnego rozwiązania, ponieważ
etapy rekombinacji i mutacji są stochastyczne. Nasz wybór algorytmu genetycznego wynikał z naszego
przekonania, że inne heurystyki wyszukiwania (na przykład symulowane wyżarzanie) są już podobne
do GA. Są to randomizowane globalne heurystyki wyszukiwania, a algorytmy genetyczne są dobrym
reprezentatywnym przykładem tych podejść. Wcześniejsze badania wykazały, że nie ma wyraźnego
zwycięzcy wśród tych heurystyk, przy czym każda heurystyka zapewnia lepszą wydajność i
dokładniejsze wyniki w różnych scenariuszach. Ponadto z własnej wcześniejszej pracy znamy jej
działania i czynniki, które wpływają na zbieżność jej wydajności i optymalności. Dodatkowo,
mapowania w naszym kontekście problemowym idealnie nadają się do reprezentacji macierzy i
macierzy, co pozwala nam wykorzystać wcześniejsze badania GA, które pomagają w rekombinacji
chromosomów. Istnieją inne algorytmy, które moglibyśmy wziąć pod uwagę, ale algorytmy planowania
i przypisywania są same w sobie tematem badawczym i istnieje bardzo szeroki zakres podejść, które
bylibyśmy zmuszeni pominąć. Pseudo-kod dla algorytmu genetycznego jest pokazany w Algorytmie 1.

GA wykonuje w następujący sposób. GA wytwarza początkową losową populację chromosomów.
Chromosomy następnie rekombinują (symulując rozmnażanie płciowe), aby produkować dzieci przy
użyciu części obojga rodziców. Mutacje u dzieci powstają z małym prawdopodobieństwem
wprowadzenia cech, których nie było u żadnego z rodziców. Dzieci z najlepszymi wynikami (w naszym
przypadku najkrótszymi czasami wykonania nakładu pracy) są wybierane do następnego pokolenia.
Kroki powtarzają się dla ustalonej liczby iteracji, pozwalając GA na zbieżność w kierunku najlepszego
chromosomu. Ostatecznie mamy nadzieję, że GA zbada dużą część przestrzeni rozwiązań. Przy każdej
rekombinacji najbardziej korzystna część chromosomu rodzicielskiego jest idealnie zachowana i

przekazywana z rodzica na dziecko, więc najlepsze dziecko w ostatnim pokoleniu ma najlepsze
odwzorowania. Aby poprawić konwergencję GA, wdrożyliśmy elitarność, w której w każdym pokoleniu
gwarantowany jest najlepszy dotychczas znaleziony chromosom.
Chromosomowa reprezentacja rozwiązania
Użyliśmy dwóch struktur danych w chromosomie do reprezentowania każdego z dwóch etapów
planowania. W pierwszym etapie żądania R są przypisywane do M implementacji, więc jego
reprezentatywną strukturą jest po prostu tablica o rozmiarze R, gdzie każdy element tablicy mieści się
w zakresie [1,M], jak pokazano

Drugi etap, w którym instancje są przypisywane do serwerów, jest bardziej złożony. Tu pokazujemy
przykładowy chromosom, który koduje jedno przypisanie harmonogramu.

Reprezentacja jest dwuwymiarową macierzą, która odwzorowuje {implementacja, instancja typu
usługi} na dostawcę usług. W przypadku implementacji i wykorzystującej wystąpienie typu usługi j, (i,
j) -ty wpis w tabeli jest identyfikatorem serwera, do którego przypisany jest proces biznesowy.
Rekombinacja chromosomów
Dwa chromosomy rodzicielskie łączą się, tworząc nowy chromosom potomny. Istnieje nadzieja, że
dziecko zawiera najlepsze przylegające regiony chromosomowe od swoich rodziców. Rekombinacja
chromosomu z pierwszego etapu planowania jest prosta, ponieważ chromosomy są prostymi
jednowymiarowymi tablicami. Dwa punkty cięcia są wybierane losowo i stosowane do obojga
rodziców. Elementy tablicy pomiędzy punktami cięcia w pierwszym rodzicu są przekazywane dziecku,
a elementy tablicy poza punktami cięcia z drugiego rodzica są dołączane do elementów tablicy w
dziecku. Jest to znane jako zwrotnica dwupunktowa i pokazano

W przypadku matrycy dwuwymiarowej rekombinację chromosomów wdrożono poprzez dwukrotne
wykonanie jednopunktowego schematu krzyżowania (raz wzdłuż każdego wymiaru). To skrzyżowanie
najlepiej wyjaśnić przez analogię do przestrzeni kartezjańskiej w następujący sposób. W macierzy
wybierana jest losowa lokalizacja jako współrzędna (0, 0). Elementy macierzy z kwadrantów II i IV od
pierwszego rodzica oraz elementy z kwadrantów I i III od drugiego rodzica są używane do tworzenia
nowego dziecka. Takie podejście jest zgodne z najlepszymi praktykami GA poprzez utrzymywanie
sąsiednich segmentów chromosomów razem, gdy są one przekazywane z rodzica na dziecko, jak
pokazano

Schemat mutacji jednochromosomowych losowo zmienia jedno z przypisań usługodawcy na innego
dostawcę w dostępnym zakresie. Inne schematy rekombinacji i mutacji są obszarem badań w
społeczności GA i zamierzamy zbadać nowych operatorów w przyszłych pracach.
Funkcja oceny GA
Funkcja oceny zwraca wynikowy czas wykonania obciążenia dla danego chromosomu. Zauważ, że
funkcja może być zaimplementowana do oceny obciążenia pracą w dowolny sposób, o ile jest

konsekwentnie stosowana do wszystkich chromosomów we wszystkich pokoleniach. Nasza funkcja
oceny jest pokazana w Algorytmie 2. W wierszach 6–8 inicjuje czasy wykonania dla wszystkich
serwerów w chromosomie. W wierszach 11-17 przypisuje żądania do implementacji i instancji typu
usługi do serwerów, używając dwóch mapowań w chromosomie. Efektem końcowym tej fazy jest to,
że instancje są odpowiednio umieszczane w kolejce na serwerach. W wierszach 19-21 obliczane są
czasy działania serwerów. W wierszach 24.–26. wyniki serwerów wykorzystywane są do obliczania
wyników wdrożeń. Funkcja zwraca maksymalny czas wykonania wśród implementacji.

Obsługa żądań przyjazdu online
Jak wspomniano wcześniej, domeną problematyczną, którą rozważamy, jest routing żądań
wsadowych. W pełni wykorzystujemy taki scenariusz poprzez użycie GA, który ma wiedzę o populacji
żądań. Możemy dalej rozszerzyć to podejście na przychodzące żądania online, co jest długą dyskusją,
którą tutaj pomijamy ze względu na ograniczenia miejsca. Typowym podejściem jest agregowanie
przychodzących żądań w kolejkę, a gdy wyznaczony czas wygaśnie, wszystkie żądania w kolejce w tym
czasie są zaplanowane. Nadal mogą istnieć niezakończone żądania z poprzedniego wykonania, więc
żądania mogą być połączone w celu utworzenia większego harmonogramu. Alternatywnym
podejściem jest zastosowanie technik optymalizacji stochastycznej online, powszechnie spotykanych
w systemach podejmowania decyzji online. Po pierwsze, możemy nadal korzystać z GA, ale zamiast
mieć dostęp do pełnego zbioru żądań, możemy najpierw zezwolić na agregowanie żądań do kolejki.

Gdy okresowy licznik czasu wygaśnie, możemy uruchomić GA na tych żądaniach, jednocześnie
agregując kolejne żądania przychodzące do innej kolejki. Gdy GA zakończy się z pierwszą kolejką,
przetworzy następną kolejkę, gdy czasomierz okresowy ponownie wygaśnie. Jeśli szybkość przybycia
żądania jest większa niż szybkość przetwarzania GA, możemy wykorzystać fakt, że GA może być
uruchamiana jako niekompletna, prawie optymalna heurystyka wyszukiwania: możemy iść dalej i
pozwolić zegarowi przerwać GA, a AH będzie mieć „pewne” rozwiązania, które choć nieoptymalne, są
prawdopodobnie lepsze niż rozwiązanie zachłanne. Ta typowa metodologia jest również pokazana w
przypadku, gdy żądania wiadomości rozgłoszeniowych są kolejkowane, a wiadomości są optymalnie
dystrybuowane za pomocą algorytmu strategii ewolucyjnych (bliskiego kuzyna algorytmu
genetycznego). Po drugie (niezwiązane z algorytmami genetycznymi), możemy użyć technik
optymalizacji stochastycznej online do obsługi przyjazdów online. Takie podejście przybliża problem
offline, próbując historyczne dane dotyczące przybycia w celu podjęcia najlepszej decyzji online. W tej
technice optymalizator online otrzymuje przychodzącą sekwencję żądań, pobiera dane historyczne z
pewnego okresu z funkcji próbkowania, która tworzy model rozkładu statystycznego, a następnie
oblicza i zwraca zoptymalizowaną alokację żądań do dostępne zasoby. Optymalizacja ta może odbywać
się okresowo lub w sposób ciągły.
Eksperymenty i wyniki
Przeprowadziliśmy eksperymenty, aby pokazać, jak nasz system wypada w porównaniu z innymi
dobrze znanymi algorytmami w odniesieniu do naszego celu, jakim jest zapewnienie routingu żądań z
rozkładem poziomym i pionowym. Ponieważ jedną z naszych intencji było zademonstrowanie, jak nasz
system skaluje się dobrze do 1000 żądań, zastosowaliśmy syntetyczne obciążenie, które pozwoliło nam
precyzyjnie kontrolować parametry eksperymentalne, w tym liczbę dostępnych wdrożeń, liczbę
opublikowanych typów usług, liczbę usług wystąpienia typu na implementację oraz liczbę serwerów
na wystąpienie typu usługi. Planowanie i wykonanie tego obciążenia zostało zasymulowane przy użyciu
programu, który zaimplementowaliśmy w standardowym C++. Symulacja została uruchomiona na
standardowym komputerze stacjonarnym Red Hat Linux z procesorem Pentinum IV 3,0 GHz i 2 GB
pamięci RAM. W tych eksperymentach porównaliśmy nasz algorytm z następującymi alternatywami:
• Algorytm okrężny, który przypisuje żądania do implementacji i instancji typu usługi do serwera w
sposób cykliczny. To dobrze znane podejście zapewnia szybki i prosty schemat równoważenia
obciążenia.
• Losowo-proporcjonalny algorytm, który proporcjonalnie przypisuje instancje do serwerów. Dla
danego typu usługi serwery są uszeregowane według gwarantowanego czasu realizacji, a instancje są
przydzielane proporcjonalnie do serwerów na podstawie czasu realizacji serwerów. (Próbowaliśmy
również schematu proporcjonalności opartego zarówno na czasach zakończenia, jak i maksymalnej
współbieżności, ale osiągnęliśmy te same wyniki, więc tutaj pokazano tylko wyniki poprzedniego
schematu.) Aby wyodrębnić zachowanie tego schematu proporcjonalności w drugiej fazie planowania,
zawsze przypisywał żądania do wdrożeń w pierwszej fazie za pomocą schematu round-robin.
• Czysto losowy algorytm, który losowo przypisuje żądania do implementacji i instancji typu usługi do
serwera w sposób losowy. Każdy wybór został dokonany z jednorodnym rozkładem losowym.
• Zachłanny algorytm, który zawsze przypisuje procesy biznesowe do usługodawcy, który ma
gwarantowany najkrótszy czas realizacji. Algorytm ten reprezentuje naiwne podejście oparte na
zachłannych, lokalnych obserwacjach każdego przepływu pracy bez uwzględniania wszystkich
przepływów pracy.

W następnych eksperymentach wszystkie wyniki zostały uśrednione w 20 próbach, a aby pomóc
znormalizować efekty dowolnej randomizacji zastosowanej podczas dowolnego algorytmu, każda
próba rozpoczynała się od odczytania wstępnie zainicjowanych danych z dysku. W tabeli wymieniamy
nasze parametry eksperymentalne dla naszych podstawowych eksperymentów. Zmieniamy te
parametry w innych eksperymentach, jak omówimy później.

Wyniki konfiguracji podstawowej
Na poniższych rysunkach

pokazujemy zachowanie algorytmów podczas planowania żądań odpowiednio dla 5, 10 i 20
implementacji. Na każdym wykresie oś x pokazuje liczbę żądań (do 1000), a oś y to średni czas
odpowiedzi po zakończeniu obciążenia. Ten czas odpowiedzi to „easpan”, metryka powszechnie
używana w społeczności zajmującej się planowaniem i obliczana jako maksymalny czas realizacji
wszystkich żądań w obciążeniu. Wraz ze wzrostem łącznej liczby wdrożeń na trzech wykresach,

całkowita liczba typów usług, instancji i serwerów również skalowała się zgodnie z rozkładami tych
zmiennych z tabeli .Na każdym z rysunków widać, że GA jest w stanie wytworzyć lepsze przypisanie
żądań do implementacji i instancji typu usługi do serwerów niż inne algorytmy. GA wykazuje 45%
poprawę w stosunku do najbliższego konkurenta (zazwyczaj algorytm round-robin) z konfiguracją 5
implementacji i 1000 żądań oraz 36% poprawę w największej konfiguracji z 20 implementacjami i 1000
żądaniami. Względne zachowanie pozostałych algorytmów było spójne. Algorytm zachłanny wypadł
najgorzej, podczas gdy algorytm losowo-proporcjonalny i losowy były blisko siebie. Round-robin był
najbliżej GA. Aby lepiej zrozumieć te wyniki, przyjrzeliśmy się indywidualnemu zachowaniu serwerów
po przypisaniu do nich żądań instancji. Na rys. pokazujemy procent serwerów, które zostały nasycone
wśród serwerów, którym faktycznie przypisano żądania instancji.

Wyniki te pochodziły z tego samego 10-wdrożeniowego eksperymentu z wcześniejszego rysunku. Dla
jasności skupiamy się na regionie z maksymalnie 300 żądaniami. Uważamy, że serwer jest nasycony,
jeśli otrzymał więcej żądań niż maksymalny parametr współbieżności. Na tym wykresie widzimy
kluczowe zachowanie, dzięki któremu GA jest w stanie znaleźć przypisania wystarczająco dobrze, aby
opóźnić początek nasycenia do 300 żądań. Algorytm zachłanny, jak można się spodziewać, zawsze
celuje w najlepszy serwer z puli dostępnej dla danego typu usługi i szybko powoduje nasycenie tych
wybranych serwerów. Wiadomo, że metoda okrężna jest szybkim i łatwym sposobem na rozłożenie
obciążenia i rzeczywiście zapewnia najniższe nasycenie do 60 żądań. Algorytmy losowo-proporcjonalne
i losowe osiągają punkty nasycenia pomiędzy algorytmem zachłannym a GA.
Wpływ rodzajów usług
Następnie zmieniliśmy liczbę typów usług na implementację, modelując scenariusz, w którym liczba
różnych usług sieciowych dostępnych dla każdej z alternatywnych implementacji jest mocno
wypaczona. Intuicyjnie, we wdrożeniu, w którym istnieje duża liczba typów usług do wywołania, czas
działania ogólnego obciążenia wzrośnie. Na rysunku pokazujemy wyniki, w których wybraliśmy liczbę
typów usług na implementację z rozkładu Gaussa ze średnią 2,0 typów usług;

rozkład ten jest w przeciwieństwie do poprzednich eksperymentów, w których liczba została wybrana
z jednolitego rozkładu w zakresie 1–10 włącznie. Jak widać, algorytmy pokazują tę samą względną
wydajność z poprzednich wyników, ponieważ GA jest w stanie znaleźć przypisania harmonogramu,
które skutkują najkrótszymi czasami odpowiedzi. Najgorzej wypada w tym przypadku algorytm losowy.
Na rysunku przekrzywiamy liczbę typów usług w przeciwnym kierunku rozkładem Gaussa ze średnią
8,0. W tym przypadku, jak można się spodziewać, całkowity czas odpowiedzi wzrasta dla wszystkich
algorytmów. GA nadal zapewnia najlepszy czas odpowiedzi.

Skutki wystąpienia rodzaju usługi
W tych eksperymentach zróżnicowaliśmy liczbę wystąpień w zależności od typu usługi. Wdrożyliśmy
schemat, w którym każda instancja wiąże się z innym czasem działania na każdym serwerze; oznacza
to, że unikalna kombinacja instancji i serwera zapewnia inny czas odpowiedzi, który realizujemy za
pomocą generatora liczb losowych Gaussa. Takie podejście modeluje nasz docelowy scenariusz, w
którym dana implementacja może uruchamiać instancje wykonujące mniej lub bardziej prace związane
z typem usługi instancji. Na przykład, chociaż dwie implementacje mogą wymagać użycia DBMS, jedna
instancja tego zadania DBMS może wymagać mniej obliczeń niż druga implementacja z powodu
przeniesienia procedury przechowywanej w DBMS na oddzielny serwer analityczny. Oczekujemy, że
posiadanie większej liczby wystąpień na typ usługi pozwoli na większą zmienność wydajności na typ
usługi. Rysunek pokazuje wyniki algorytmu, gdy przekrzywiliśmy liczbę instancji na typ usługi z
rozkładem Gaussa ze średnią 2,0 instancji.

Ponownie, względne uporządkowanie pokazuje, że GA jest w stanie zapewnić najniższą reakcję na
obciążenie spośród wszystkich algorytmów. Kiedy ważymy liczbę wystąpień ze średnią 8,0 wystąpień
na typ usługi, jak pokazano na rysunku,

widzimy, że GA ponownie zapewnia najniższe wyniki czasu odpowiedzi. W tej większej konfiguracji
rozdzielenie wszystkich algorytmów jest bardziej widoczne, gdy algorytm zachłanny zwykle osiąga
najgorsze wyniki; jego zachowanie ponownie wynika z faktu, że przydziela zadania tylko najlepszemu
serwerowi z puli serwerów dla danego typu usługi.
Efekt serwerów (równoważenie poziome)
Tutaj zbadaliśmy wpływ większej liczby serwerów dostępnych w puli serwerów dla typów usług. Ten
eksperyment izoluje efekt równoważenia poziomego. Zwiększenie rozmiaru tej puli umożliwi
rozłożenie przypisanych żądań, a tym samym zmniejszenie liczby żądań na serwer, co spowoduje
skrócenie czasu odpowiedzi dla obciążenia. Na tych dwóch rysunkach

pokazujemy wyniki z rozkładami Gaussa ze średnimi odpowiednio 2,0 i 8,0. Na obu wykresach GA
wydaje się zapewniać najniższe czasy odpowiedzi. Co więcej, warto zauważyć, że w algorytmach
losowych, proporcjonalnych losowo i okrężnych wyniki nie zmieniły się znacząco między dwoma
eksperymentami, mimo że drugi eksperyment zawierał czterokrotnie większą liczbę serwerów.
Uważamy, że taki wynik może wynikać z faktu, że w pierwszym etapie harmonogramowanie żądań do
wdrożeń nie wykorzystuje w wystarczającym stopniu drugiego etapu harmonogramowania instancji
typu usługi do zwiększonej liczby serwerów. Ponieważ GA jest w stanie lepiej zbadać wszystkie
kombinacje na obu etapach planowania, jest w stanie uzyskać lepsze wyniki. W przyszłości bardziej
szczegółowo zbadamy ten aspekt.

Wpływ wydajności serwera
W tej sekcji przyjrzymy się wpływowi indywidualnej wydajności serwerów na całkowity czas działania
obciążenia. W poprzednich rozdziałach opisaliśmy, jak modelowaliśmy każdy serwer ze zmiennymi
dotyczącymi czasu odpowiedzi (α) i współbieżności (β). Tutaj przekrzywiliśmy te zmienne, aby pokazać,
jak w rezultacie działały algorytmy. Na rysunkach

przekrzywiliśmy czasy ukończenia rozkładami Gaussa ze średnimi odpowiednio 2,0 i 9,0.

Można zauważyć, że względne uporządkowania algorytmów są mniej więcej takie same w każdym z
nich, przy czym GA zapewnia najlepszą wydajność, algorytm zachłanny daje najgorsze, a inne algorytmy
działają pomiędzy. Co zaskakujące, różnica w czasie odpowiedzi między dwoma eksperymentami była
znacznie mniejsza niż się spodziewaliśmy, chociaż nastąpił niewielki wzrost we wszystkich algorytmach
z wyjątkiem GA. Uważamy, że brak dramatycznego wzrostu ogólnego czasu odpowiedzi wynika z
dowolnego równoważenia obciążenia wykonywanego przez algorytmy (z wyjątkiem algorytmu
zachłannego). Następnie zmieniliśmy maksymalną zmienną współbieżności dla serwerów przy użyciu
rozkładów Gaussa ze średnimi 2,0 i 9,0, jak pokazano na rysunkach.

Na podstawie tych wyników można zaobserwować, że algorytmy dobrze reagują ze wzrostem stopnia
maksymalnej współbieżności. Ponieważ do serwerów przypisywanych jest coraz więcej żądań, serwery
odpowiadają szybciej, gdy mają więcej miejsca na pracę z tymi wyższymi limitami współbieżności.
Efekt kontroli zmienności odpowiedzi
Dodatkowo oceniliśmy efekt minimalizowania przez GA zmienności w czasie realizacji żądań. Jak
wspomniano wcześniej, obliczaliśmy ukończenie obciążenia jako maksymalny czas realizacji żądań w
tym obciążeniu. Chociaż to podejście było skuteczne, powoduje duże zróżnicowanie czasów realizacji
żądań ze względu na stochastyczne pakowanie żądań przez GA. Ta zmiana czasu odpowiedzi, znana
jako fluktuacja w środowisku sieci komputerowych, może nie być pożądana, dlatego udostępniliśmy
alternatywną funkcję celu, która minimalizuje fluktuacje (zamiast minimalizować czas zakończenia
obciążenia). Na rysunku

pokazujemy średnie odchylenia standardowe wynikające z tych różnych funkcji celu. Przy włączonej
minimalizacji zmienności średnie odchylenie standardowe jest zawsze bliskie 0, a przy wyłączonej
minimalizacji zmienności obserwujemy rosnący stopień zmienności. Wyniki na rysunku pokazują, że
zmniejszona zmienność odbywa się kosztem dłuższych czasów odpowiedzi.

Wpływ routingu na konserwatywną umowę SLA
Przyjrzeliśmy się zachowaniu GA, gdy jego parametry wejściowe nie były rzeczywistymi parametrami
serwerów, ale raczej parametrami zapewnianymi przez konserwatywną umowę SLA. W niektórych
systemach umowy SLA mogą być zdefiniowane z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa, tak aby
klienci usługi nie zbliżali się do rzeczywistych fizycznych ograniczeń usługi podstawowej. W tym duchu
przeprowadziliśmy eksperyment, ale w tej konfiguracji użyliśmy parametrów dla podstawowych
serwerów z dwukrotnie dłuższym oczekiwanym czasem odpowiedzi i połową dostępnego
równoległości, odzwierciedlając możliwą konserwatywną umowę SLA. Jak widać na rysunku

, GA zbiega się w kierunku planowania, w którym dodatkowy luz zapewniony przez konserwatywną
umowę SLA skutkuje wolniejszym czasem odpowiedzi.
Podsumowanie eksperymentów
W tej sekcji oceniliśmy naszą referencyjną implementację GA harmonogramu, który wykonuje routing
żądań dla poziomego i pionowego rozkładu obciążenia. Pokazaliśmy, że GA konsekwentnie zapewnia
krótszy czas reakcji na obciążenie niż jego konkurenci. Ponadto, jak można się spodziewać, planista jest
wrażliwy na szereg parametrów, w tym liczbę typów usług w każdej implementacji, liczbę instancji typu
usługi, liczbę serwerów, wydajność na serwer, pożądany stopień zmienności oraz szczelność
parametrów SLA.
Wniosek
Przetwarzanie w chmurze ma na celu wykonanie brudnej roboty za użytkownika: przenosząc kwestie
zarządzania i dostarczania z konsumenta końcowego do centrów danych po stronie serwera,
użytkownicy mają większą swobodę wyboru aplikacji, które odpowiadają ich potrzebom. Jednak
przetwarzanie w chmurach zależy w dużej mierze od skalowalności i niezawodności podstawowej
architektury chmury. Omówiliśmy korporacyjne przetwarzanie w chmurze, w którym przedsiębiorstwa
mogą wykorzystywać architekturę zorientowaną na usługi, aby publikować usprawniony interfejs do
swoich procesów biznesowych. W celu skalowania liczby procesów biznesowych każda warstwa w
architekturze dostawcy zwykle wdraża wiele serwerów w celu dystrybucji obciążenia i odporności na
awarie. Taki rozkład obciążenia na wiele serwerów w tej samej warstwie można traktować jako
poziomy rozkład obciążenia. Jednym z ograniczeń tego podejścia jest to, że obciążenia nie można dalej
rozłożyć, gdy wszystkie serwery w tej samej warstwie są w pełni obciążone. Innym podejściem do
zapewniania odporności i skalowalności jest posiadanie wielu opcji implementacji, które dają
możliwości pionowego rozkładu obciążenia między warstwami. Szczegółowo opisaliśmy strukturę
routingu żądań dla korporacyjnego przetwarzania w chmurze opartego na architekturze SOA, która

uwzględnia obie te opcje dystrybucji obciążenia w poziomie i w pionie. Eksperymenty wykazały, że nasz
algorytm i metodologia mogą być skalowane do konfiguracji systemu o dużej skali obejmującej do 1000
żądań przepływu pracy skierowanych do złożonej usługi złożonej z wieloma dostępnymi opcjami
implementacji. Wyniki eksperymentalne pokazują również, że nasz framework jest bardziej zwinny w
tym sensie, że skutecznie radzi sobie z źle skonfigurowaną infrastrukturą, w której jest za dużo lub za
mało serwerów w jednej warstwie. W rezultacie nasza platforma może efektywnie wykorzystywać
dostępne wiele implementacji do dystrybucji obciążeń między warstwami.

