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Анотацiя
У данiй роботi представлений огляд проблеми розподiлу ресурсiв мiж декiлькома пулами, моделюється планувальник ресурсiв та робота алгоритмiв розподiлу часу на завдання всерединi пулу
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Вступ
Динамiчний розподiл ресурсiв мiж багатьма клiєнтами є актуальною задачею [1], [2], особливо у зв’язку
зi стрiмким розвитком "хмарних обчислень"(Cloud
computing), якi пропонують користувачам сервiси
типу PaaS (Platform-as-a-Service), SaaS ( Software-asa-Service), IaaS (Infrastructure-as-a-Service) [3]. Кожен з цих сервiсiв, зазвичай, представляє собою пул
певних ресурсiв, пiдтримку та прогнозування динамiки використання яких має забезпечувати провайдер
"хмарних обчислень".
Для вирiшення проблеми динамiчного розподiлу
ресурсiв мiж пулами, в данiй роботi розглядається
модель на основi машинного навчання. Вона є базовою для експериментiв з алгоритмами ефективного
розподiлу часу на завдання всерединi кожного пулу.
Моделюється робота алгоритмiв розподiлу часу та
пропонується пiдхiд машинного навчання з пiдкрiпленням як один методiв вирiшення даної проблеми.

1. Постановка задачi
Опишемо базову модель для розподiлу ресурсiв
мiж пулами. Загальна iдея в тому, що кожен пул вираховує значення ефективностi своєї роботи та найбажанiшу для нього дiю (з урахуванням, що трансфер
ресурсiв не безкоштовний i бездiяльнiсть може бути
вигiднiша для конкретного пулу в деякий момент
часу) i вiдправляє цi значення деякому арбiтру. Арбiтр на основi значень ефективностi обирає пул, дiя
якого принесе найбiльшу користь системi, та виконує
вiдповiдну дiю, що пропонує пул (забираючи, якщо
потрiбно, ресурси з менш ефективних пулiв).
Даний пiдхiд не бере до уваги розподiлення часу
роботи мiж конкретними завданнями в конкретному пулi, що при наявностi завдань з параметрами
(час на виконання, необхiднi ресурси), що суттєво

рiзняться, може привести до їх нерiвномiрного опрацювання. Має сенс розглянути декiлька алгоритмiв
для розподiлу часу на завдання всерединi пулу:
1) Обробка завдань, базуючись на черзi в залежностi вiд часу прибуття
2) Обробка завдань, базуючись на прiоритетнiй
черзi [4] з витiсненням завдань, час опрацювання яких перевищив деяке порогове значення
3) Обробка завдань, базуючись на пiдходi машинного навчання з пiдкрiпленням

2. Загальний опис пiдходу для базової моделi
Для кращого розрахування ефективностi роботи
кожного пулу, має сенс використати метод машинного навчання з пiдкрiпленням, хоче iснує безлiч
iнших методiв та пiдходiв до вирiшення даної проблеми [5],[6]. Машинне навчання з пiдкрiпленням пiдроздiл машинного навчання, що вивчає як агент
повинен дiяти в деякому оточеннi, щоб максимiзувати довготривалу винагороду [7]. В данiй задачi,
агент - пул, що намагається мiнiмiзувати чергу завдань та максимально ефективно використати наявнi
ресурси для завдань, що потрiбно опрацювати. Оточення, в якому працює агент, зазвичай описується
як марковський процес прийняття рiшень (S, A, r, T ),
де
• S – фiнiтна множина станiв
• A – фiнiтна множина дiй
• r : S × A × S 7→ R – функцiя винагороди
• T : S × A 7→ P D(S) – функцiя переходу станiв,
що вiдображає поточний стан та дiю агента у
набiр ймовiрнiсних розподiлiв на S
На кожному кроцi t, агент спостерiгає стан st ∈ S,
обирає дiю a ∈ A, змiнює свiй стан згiдно з функцiєю T , що залежить тiльки вiд st i at , та отримує винагороду r(st , at , st+1 ). Ґрунтуючись на та-

кiй взаємодiї з навколишнiм середовищем, агент,
який навчається з пiдкрiпленням, повинен виробити стратегiю π : S 7→ A, яка максимiзує величину
R = r0 + r1 + ... + rn . Один iз пiдходiв - використання TD(0) (temporal difference(TD) learning). При
такому пiдходi, функцiя довготривалої цiнностi має
вигляд[8]:
V π (st ) ← V π (st )+αt (r(st , π(st ), st+1 )+γV π (st+1 )−V π (st ))
При умовi, що агент буде слiдувати стратегiї π:
π 0 (s) = argmaxE[r(st , a, st+1 ) + γV π (st+1 )]
Але, беручи до уваги, що простiр станiв занадто
великий для даної задачi, потрiбно ввести ряд спрощень, що зменшить складнiсть обчислення функцiї
цiнностi.

Рис. 1. Залежнiсть довжини черги в другому
пулi вiд номеру iтерацiї

3. Основнi положення базової моделi
Iдея в тому, щоб наблизити функцiю цiнностi. Базуючись на [8], намагаємось наблизити iстину функцiю цiнностi за допомогою:
V̂ (s, p) =

M
X

pi ϕi (s)

i=1

Рис. 2. Залежнiсть кiлькостi доступного
де:
= + αt [r(st , π(st ), st+1 ) + γ V̂ (st+1 , pt ) −
ресурсу для другого пулу вiд номеру iтерацiї
V̂ (s¯t , pt )]ϕi (s¯t )
є параметрами навчання, що налаштовуються з
пулу показана на рис.1, а вiдповiдна їй кiлькiсть дочасом, а
ступних ресурсiв для даного пулу показана на рис.2.
Як можна побачити, рiзке збiльшення довжини черwi (x)
i
ϕ (s) = PM
ги для даного пулу, зумовлене вiдбиранням ресурсiв
i (x)
w
i=1
з цього пулу, було подолано досить швидко вiдносно
являє собою базис для розкладу параметрiв. M загального часу роботи. Система при виявленнi не- кiлькiсть категорiй, на якi можна класифiкувати стабiльностi змогла вiдновити нормальний стан для
кiлькiсть ресурсiв, що використовуються даним пу- даного пулу.
лом, wi - деякий базисний набiр функцiй. Також,
якщо вважати перехiд мiж станами миттєвим, то
можна задати стратегiю вибору найлiпшої дiї як [8]: 5. Обробка завдань всерединi пулу
pit+1

pit

π 0 (s) = argmax[r(st , a, s¯t ) + V π (s¯t )]
Функцiя миттєвої винагороди повинна залежати
вiд значення передбачуваної довжини черги для даного пулу (B), а також вiд цiни трансферу ресурсiв
мiж пулами (T C):
r(st , st+1 ) = B(st , st+1 ) + T C(st , st+1 )

4. Попереднє моделювання
Використовуючи вищенаведену модель, було отримано ряд результатiв для рiзного набору параметрiв.
Далi розглянемо результати моделювання одного
з пулiв з початковим розподiлом одного з ресурсiв
(6,5,7) вiдповiдно для трьох пулiв та 10000 iтерацiй.
Час на опрацювання кожного завдання коливається
вiд 5 до 10 iтерацiй, а частота прибуття нових завдань не перевищує 0.3 Змiна довжини черги для 2-го

Описана вище модель дозволяє досить ефективно
розподiляти ресурси мiж пулами, але при даному
пiдходi не береться до уваги ефективнiсть розподiлу
часу на обробку завдань всерединi самого пула.
Проблема виникає, коли час виконання значної
кiлькостi завдань перевищує середнiй час виконання
iнших завдань хоча б в декiлька разiв. Значною в даному випаду може вважатися така кiлькiсть завдань,
що забирає з пулу кiлькiсть ресурсiв, достатнiх для
змiни поведiнки алгоритму базової моделi. В такому
випадку нарощується черга завдань зi значним часом
простою вiдносно ситуацiї з нормальним розподiлом
часу виконання.
Одним iз варiантiв вирiшення даної проблеми може бути витiснення завдань, що виконуються в даний момент, назад в чергу, якщо їх час виконання
перевищить деяке порогове значення.
Чергу ж має сенс сортувати по деякому критерiю,
що може включати не тiльки час перебування в чер-

Тип
пiдходу
Проста черга
Черга з витiсненням

Середнiй час знаходження
в черзi
46.50
15.12

Табл. 1. Таблиця залежностi часу знаходження
завдань в черзi вiд типу пiдходу до розподiлу часу
для 200 iтерацiй
Тип
пiдходу
Проста черга
Черга з витiсненням

Середнiй час знаходження
в черзi
240.07
122.91

час на завдання в пулi бiльш оптимально в контекстi
як середнього часу простою завдань в черзi, так i
кiлькостi ресурсiв на обробку, зберiгши при цьому
пiдхiд витiснення в чергу тих завдань, якi перевищують порогове значення часу виконання. Такий пiдхiд
повинен збiльшити гнучкiсть системи у випадку появи аномальних завдань як по часу виконання, так
i по вимогам до ресурсiв.

6. Висновки

Було проведено моделювання планувальника ресурсiв, в основi якого лежить машинне навчання з
пiдкрiпленням. Крiм того, була змодельована робота
Табл. 2. Таблиця залежностi часу знаходження
планувальника ресурсiв з рiзними пiдходами щодо
завдань в черзi вiд типу пiдходу до розподiлу часу
розподiлення часу на завдання всерединi самого пудля 1000 iтерацiй
лу. Було продемонстровано ефективнiсть пiдходу з
витiсненням перевиконаних завдань та запропоновано введення внутрiшнього агента для кожного пулу,
зi, а й кiлькiсть необхiдних ресурсiв для виконання
що буде намагатися оптимально розподiлити час на
чи необхiдний час для виконання.
обробку завдань.
Для спрощення, використаємо тiльки критерiй часу перебування в черзi. В такому випадку, витiсненi
завдання будуть потрапляти в кiнець черги, а на Лiтература
їх мiсце будуть взятi завдання в порядку їх потраa Service:
пляння в чергу. Даний випадок вiдрiзняється вiд 1. Oracle Cloud’s Platform as
Innovate,
Integrate,
and
Collaborate
––
випадку простої черги тiльки наявнiстю витiснення
http://www.oracle.com/us/solutions/cloud/platformперевиконаних завдань.
as-a-service/oracle-cloud-paas-brief-2411348.pdf ––
Далi змодельовано поведiнку одного з пулiв для
200 i 1000 iтерацiй та обмеження на опрацювання
2. Шмойлов Дмитрий Викторович — ОБЛАЧНЫЕ
завдання в 10 iтерацiй. Час на опрацювання кожного
ВЫЧИСЛЕНИЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОзавдання збiльшено, тепер вiн коливається вiд 5 до
БЛЕМЫ — Электронное научное издание "Элек80 iтерацiй, а частота прибуття нових завдань не
троника и информационные технологии"— ГОУВперевищує 0.8
ПО "Мордовский государственный университет
Як видно з табл. 1 та табл. 2, середнiй час знахоим. Н.П. Огарева"— 2011
дження в черзi для пiдходу з витiсненням значно
менший, нiж аналогiчна величина в пiдходi з чергою 3. Why
"PaaS"
is
seen
and
considered
без витiснення.
as
the
future
of
cloud
computing? ––
Отже, у випадку витiснення перевиконаних завhttp://marketrealist.com/2014/07/why-paasдань, значно зменшується середнє значення часу
is-considered-the-future-of-cloud-computing/ ––
знаходження завдань в черзi, тобто пул видiляє час
на обробку завдань бiльш рiвномiрно, виключаючи 4. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald
L. Rivest, and Clifford Stein. Introduction to Algoситуацiю, коли множина завдань з довгим часом
rithms –– Third Edition, The MIT Press Cambridge,
виконання змушує чекати велику кiлькiсть iнших
Massachusetts London, England, 2009 –– ISBN 978завдань. Але потрiбно бiльше експериментiв, щоб
0-262-53305-8 –– Priority queues, pp. 162–169.
визначити оптимальнi початковi параметри.
Також потрiбно зазначити, що при даному пiдходi,
5. А.В. Прохоров, Е.М. Пахнина — Мультиагенткiлькiсть опрацьованих завдань не падає вiдносно
ные технологии управления ресурсами в расвипадку без витiснення (табл. 2)
пределенных вычислительных средах — Second
Надалi має сенс ввести агента на основi машинноInternational Conference "Cluster Computing"CC
го навчання з пiдкрiпленням, що мiг би розподiляти
2013 — c. 184-190
Тип
пiдходу
Проста черга
Черга з витiсненням

Середня кiлькiсть
виконаних завдань
на 1000 iтерацiй
942.8
925.1

Табл. 3. Таблиця залежностi кiлькостi виконаних
завдань вiд типу пiдходу до розподiлу часу
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