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У статті розглянуто сучасні методи динамічного розподілення ресурсів в системах, які займаються 

оркеструванням, менеджментом та розподіленням віртуальних контейнерів між одиницями апаратного 

забезпечення, а також проблеми які можуть виникати в ході процесу розподілення. Аналіз існуючих методів 

засвідчив, що процес розподілення ресурсів не завжди виконується ефективно, зокрема у випадку коли 

початковий набір вимог не є повністю відомим, що виливається в наступні проблеми:  

 запуск віртуального контейнера знаходиться в процесі очікування звільнення апаратних ресурсів, що 

збільшує час запуску та зменшує пропускну здатність такої системи; 

 запуск віртуального контейнера виливається в запуск нової одиниці апаратного забезпечення, яка задовільняє 

вимоги контейнера, що в свою чергу збільшує кількість потрібних апаратних ресурсів. 

Зроблені висновки можуть бути використанні для розробки нових більш ефективних методів динамічного 

балансування. 
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Постановка проблеми. Сучасні інформа-

ційні системи  досить швидко збільшуються і 

розвиваються, що сприяє появі нових, більш 

ефективних засобів розробки та підтримки 

таких систем. Одним з сучасних методів є вико-

ристання систем віртуалізації, таких як Docker 

[1]. На відмінну від гіпервізорів, системи вірту-

алізації використовують одну й ту ж операційну 

систему (ОС), що дозволяє використовувати її 

ресурси більш ефективно та зменшує розмір 

збереженої копії віртуального оточення, що в 

свою чергу відкриває нові можливості передачі 

таких копій. Однією з основних ідей віртуаліза-

ції є повторення одного і того ж оточення в різ-

них ОС та на різному апаратному забезпеченні, 

що суттєво спрощує підтримку таких систем.  

Одиницею віртуалізації в таких системах є 

контейнер. Контейнер – це виконавче середови-

ще, яке існує в межах одної ОС, а також обме-

жене ресурсами ОС. Такими ресурсами можуть 

виступати час центрального процесора (ЦП) 

або ж об'єм оперативної пам'яті (ОП). Контей-

нери є екземплярами віртуальних образів, що у 

свою чергу являються сукупністю шарів, де 

кожний шар є оновленням наступного. Техно-

логія багатошарових віртуальних образів дає 

можливість ефективно змінювати образ за раху-

нок впровадження нового функціоналу невели-

кими порціями, так званими патчами. Іншою 

суттєвою перевагою систем віртуалізації є 

повторення одного і того ж оточення в різних 

ОС та на різному апаратному забезпеченні, що 

суттєво спрощує підтримку таких систем.  

Для розподілення контейнерів між сервера-

ми, підтримки та аналізу їхньої роботи існують 

системи оркестрування такі як Docker Swarm 

або Kubernetes. Такі системи надають набір 

конфігурації, що дозволяє виконувати описані 

вище задачі досить ефективно при відомому на-

борі початкових вимог, таких як кількість по-

трібних контейнерів, кількість існуючого апа-

ратного забезпечення, кількість ОП і ЦП, що 

потрібні контейнерам для роботи. В ситуаціях 

коли балансування має відбуватись динамічно, 

а кількість та потреби контейнерів є попередньо 

невідомі, системи балансування не завжди мо-

жуть ефективно розподілити ресурси між аппа-

ратним забезпеченням, що виливається в дві ос-

новні проблеми: апаратні ресурси використову-

ються не в повну силу; система розподілення не 

може знайти місце для наступного в черзі кон-

тейнера, з чого слідує затримка запуску такого 

контейнера, оскільки треба виділити більше 

апаратних ресурсів, або ж зачекати поки 

звільняться існуючі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

У науковій літературі існує чимало статей щодо 

розподілених систем та методів кластеризації. 

Однак системи оркестрування віртуальних 
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контейнерів є досить молодою технологією її 

вивчення знаходиться в зародковому стані.  

Про неефективність існуючих методів в 

системах динамічного розподілення контейне-

рів згадує Ч. Каєвкасі та К.Чунмунвонг [2]. Ав-

тори дійшли висновку, що у випадках, коли ви-

моги контейнерів є неоднорідними,  система ор-

кестрації розподіляє ресурси не оптимально. Як 

альтернативу існуючим технікам розподілення 

пропонується обрати мета-еврістичний метод, а 

саме – «мурашиний алгоритм» (МА) [3]. В резу-

льтаті дослідження авторам  вдалось застосува-

ти МА та отримати ріст продуктивності систе-

ми Docker Swarm  в середньому на 15% 

порівняно з стандартними методами.  

Схожий результат отримали В. Сан та інші 

[4]. В результаті свого дослідження автори за-

пропонували варіацію МА а саме – МА з покра-

щенням інтенсивності оновлення феромонів. 

Експериментальні результати доводять, що 

застосування варіації МА позитивно впливає на 

продуктивність системи оркестрування.  

У своїй статті, присвяченій мінімізації часу 

розподілення ресурсів в хмарних обчисленнях, 

Р. Раджу [5] ще раз доводять, що використання 

МА дозволяє оптимізувати процес 

розподілення ресурсів. Автори описують 

алгоритм, що є гібридом МА та «алгоритму 

зозулі» [6], та доводять його ефективність 

експериментально. 

Метою статті є дослідження основних 

методів динамічного розподілення в системах 

оркестрування, їх порівняння та виявлення 

потенційних проблем використання. 

Основні результати дослідження. 

Розподілення заповненням [7] є одним із 

основних методів динамічного балансування 

контейнерів. Його суть полягає в тому, щоб 

обирати цільову одиницю апаратного забезпе-

чення або ж вузол в кластері, що уже є макси-

мально заповненим, тобто той, на якому запу-

щено найбільше контейнерів. Якщо таких вуз-

лів декілька, то на розсуд системи оркестрації 

обирається будь-який з них. Для простоти 

розглянемо приклад (рис. 1), де вимоги 

контейнера визначаються в кількості потрібної 

йому одиниць ОП. Максимальний вміст 

кожного з вузлів становить 6 Гігабайт (ГБ).  

 
Рис. 1. Приклад розподілення ресурсів методом заповнення 

 

Розподілення заповненням дозволяє уника-

ти фрагментації та залишає місце для кон-

тейнерів з більшими вимогами до ресурсів. Од-

нією з основних переваг такої стратегії розпо-

ділення є те, що вона дає змогу викорис-

товувати максимально мало апаратних ресур-

сів, що зменшує потребу в додаткових вузлах.  

Однак розподілення заповненням не завжди 

є ефективним. По-перше, при відмові якогось із 

вузлів відмовляють всі контейнери, які обслу-

говувались цим вузлом. Це означає, що така 

система не є відмовостійкою [12], або ж рівень 

відмовостійкості є досить низьким. Існує безліч 

систем для яких відмовостійкість є критичним 

фактором, до таких систем можна віднести бан-

ки, валютні біржі, автоматизовані системи кон-

тролю виробництва тощо. По-друге, враховую-

чи динамічну природу появи вимог, сам процес 

розподілення може бути здійснено не оптима-

льно. Наприклад, для розподілення динамічної 

послідовності контейнерів з вимогами 1ГБ, 

3ГБ, 4ГБ, 3ГБ використання методу заповнення 

для трьох вузлів з максимальною місткістю 6ГБ 

буде таким, як показано на (рис. 2). 
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Рис. 2. Приклад розподілення динамічного ряду  

 1ГБ, 3ГБ, 4ГБ, 3ГБ методом заповнення 

 

Використання усіх трьох доступних вузлів для такого ряду не є оптимальним, оскільки 

достатньо було б використати два (рис. 3). 

 
Рис. 3. Приклад оптимально балансування динамічного ряду  

1ГБ, 3ГБ, 4ГБ, 3ГБ 

 

Для того щоб покращити результат розпо-

ділення можна використати еврістичні методи з 

галузей системного аналізу та штучного інте-

лекту. Так, наприклад, метод екстраполяції [8] 

дозволяє ефективно прогнозувати наступні зна-

чення динамічного ряду на основі аналізу 

деякої кількості попередньо розподілених кон-

тейнерів. За рахунок спрогнозованих вимог, 

система оркестрації може попередньо готувати 

кластер та здійснювати розподілення більш 

оптимально, наприклад, використовуючи алго-

ритми для вирішення «задачі пакування рюк-

зака» [9]. Самоорганізаційні карти [10] – дозво-

ляють оптимізувати метод розподілення запов-

ненням за рахунок локалізації схожих за вимо-

гами контейнерів у групі кластерів, що дає змо-

гу системі оркестрації обирати оптимальну 

місткість вузлів. 

Метод розподілення поширенням [7] є ін-

шим основним методом динамічного розподі-

лення контейнерів, його суть полягає в обиран-

ні цільовим вузлом той, на якому запущено мак-

симально мало контейнерів з тих вузлів, що зна-

ходяться в одному кластері, якщо таких вузлів 

декілька, обирається будь-який із них (рис. 4).  

 
Рис. 4. Приклад розподілення ресурсів методом поширення 

 

Такий підхід дозволяє забезпечити високу 

відмовостійкість і є актуальним в системах які 

використовують реплікації [12]. Різні репліки 

знаходяться на різних вузлах, тому відмова 

одного вузла не призводить до відмови роботи 

системи в цілому. 

Розподілення поширенням не завжди є 

ефективним. Наприклад, для динамічної послі-
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довності контейнерів, що потребують наявності 

ОП в розмірі 3ГБ, 3ГБ, 3ГБ, 4ГБ відповідно, не-

має місця на 3 вузлах, оскільки перші 3 кон-

тейнера будуть розподілені кожний на різному 

вузлі. В свою чергу, для останнього контейнера, 

який потребує 4ГБ ОП просто не буде місця 

(рис. 5). В такому випадку існують наступні 

можливі реакції системи оркестрації: 

 балансування не відбувається, оскільки 

в системі немає достатньо ресурсів; 

 запит на балансування додається у 

чергу, в якій він очікує до тих пір поки ресурси, 

які задовольняють потреби контейнера, не 

звільняться хоч на якомусь із вузлів; 

 створюється новий вузол, що задово-

льняє вимогам контейнера, запуск контейнера 

відбувається на новоствореному вузлі. 

 
Рис. 5. Приклад неоптимального розподілення динамічного ряду   

3ГБ, 3ГБ, 3ГБ, 4ГБ методом поширення  

 

В усіх вищеописаних випадках  процес ба-

лансування не є ефективним, він або не відбува-

ється, або відбувається значно пізніше. Анало-

гічно до методу розподілення заповненням, для 

покращення розподілення поширенням можна 

використати методи системного аналізу та 

прогнозування. До таких методів можна 

віднести метод групового урахування 

аргументів (МГУА) [11].  

МГУА дозволяє побудувати оптимальну ма-

тематичну модель та використати її для прогно-

зування подальших вимог до системи оркестру-

вання. На відмінну від методу екстраполяції 

МГУА дозволяє здійснювати прогнозування, 

враховуючи тенденцію на макрорівні. Так, на-

приклад, можна прогно-зувати вимоги за раху-

нок даних з багатьох кластерів. В свою чергу сис-

тема оркестрування може контролювати фактор 

навантаження  кластеру з урахуванням спрогно-

зованих даних та залежно від тенденції збільшу-

вати або зменшувати кількість вузлів в кластері. 

Висновки та пропозиції. В ході дослід-

ження сучасних методів розподілення дина-

мічної послідовності віртуальних контейнерів 

були виявлені та описані їхні переваги, недо-

ліки та проблеми, які можуть виникати в ході 

їхнього використання. 

Як виявилось, досліджені методи не завжди 

є ефективними, що виливається в використання 

зайвих ресурсів, або ж простій системи 

оркестрування.  

Описані проблеми є актуальними для серві-

сів, які оперують відносно великим об'ємом ре-

сурсів та підтримують високе навантаження. До 

таких сервісів можна віднести Codenvy, 

OpenShift або хостинг-провайдерів, які підтри-

мують системи віртуалізації. Для покращення 

процесу балансування, автором запропоновані 

інші методи з галузей системного аналізу та 

штучного інтелекту. Основна ідея запропонова-

них методів полягає в прогнозуванні даних ди-

намічної послідовності або тендецій росту клас-

теру, що дозволяє попередньо проводити потрі-

бні для розподілення обрахунки, і може спри-

яти покращенню методів розподілення в 

цілому. 
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Воеводин Е.В.  

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСОВ В СИСТЕМАХ ОРКЕСТРАЦИИ ВИРТУАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 

В статье рассмотрены современные методы динамического распределения ресурсов в системах, которые за-

нимаются оркестровкой, менеджментом и распределением виртуальных контейнеров между единицами аппа-

ратного обеспечения, а также проблемы, которые могут возникать в ходе процесса распределения. Анализ су-

ществующих методов показал, что процесс распределения ресурсов не всегда выполняется эффективно, в част-

ности в случае, когда начальный набор требований не полностью известен, з чего возникают следующие 

проблемы: 

 запуск виртуального контейнера находится в процессе ожидания освобождения аппаратных ресурсов, что 

увеличивает время запуска и уменьшает пропускную способность такой системы; 

 запуск виртуального контейнера выливается в запуск новой единицы аапаратного обеспечения, которая удов-

летворяет требования контейнера, что в свою очередь увеличивает количество нужных аппаратных ресурсов. 

Сделанные выводы могут быть использованы для разработки новых и более эффективных методов 

динамической балансировки. 

Ключевые слова: распределение, балансирование, виртуализация, контейнер, прогнозирование, оптимизация, 

система оркестрации, нейронные сети.  

 

Voievodin Y.V.  

PROBLEMS OF MODERN METHODS OF DYNAMIC RESOURCES SEQUENCE DISTRIBUTION IN VIRTUAL 

CONTAINERS ORCHESTRATION SYSTEMS 

The article covers modern methods of dynamic resources allocation in systems that deal with orchestration, management 

and distribution of virtual containers between hardware units. Also it describes problems that may arise during the 

distribution process. An analysis of existing methods has shown that the process of resource allocation is not always 

performed effectively, in particular, when the initial set of requirements is not completely known, the following problems 

may occur: 

 a virtual container may idle waiting for orchestration system to release hardware resources needed for start, which 

increases the startup time and reduces the throughput of such system; 

 start of the virtual container results in the launch of a new hardware unit that satisfies the requirements of the container, 

which increases the number of needed hardware resources. . 

The article findings can be used to develop new, more efficient methods of dynamic balancing in virtual container 

orchestration systems. 

Key words: distribution,  balancing, virtualization, container, prediction, optimization, orchestration system, neural 

networks. 
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