
№ 5 (серпень) 2017 р. 

 

45 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
УДК 004.75 

Воєводін Є.В. 

аспірант  

Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького 

 

ВИКОРИСТАННЯ САМООРГАНІЗАЦІЙНИХ КАРТ КОХОНЕНА ДЛЯ 

БАЛАНСУВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ РЕСУРСІВ В 

СИСТЕМАХ ОРКЕСТРУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРІВ 
 

У статті описується емпіричний метод балансування динамічної послідовності віртуальних контейнерів з 

використанням самоорганізаційних карт Кохонена. Аналіз існуючих методів показує, що процес розподілення 

ресурсів з використанням існуючих стратегій не завжди ефективний. Розглянутий метод поєднує в собі 

поведінку існуючих методів, а саме методу розподілення заповненням і методу розподілення поширенням, та 

використовує можливості карт Кохонена для побудови неявної моделі звʼязків між вимогами до віртуальних 

контейнерів та вузлами в кластері. По суті, створений метод дає змогу локалізувати схожі за вимогами 

контейнери в групи вузлів, які знаходяться не далеко один від одного.  

Також в статті описується алгоритм реалізації стратегії і проводиться ряд експериментів, які показують, 

за яких умов створений метод є більш ефективним у порівнянні з існуючими методами.  

Зроблені висновки можуть бути використанні для розробки нових, більш ефективних методів розподілення на 

базі штучних нейронних мереж, зокрема з використанням самоорганізаційних карт. 
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Постановка проблеми. Системи оркестру-

вання віртуальних контейнерів (СОВК) 

займають важливу нішу в інформаційних 

технологіях, зокрема в розподіленій обробці 

інформації. Основні задачі СОВК в тому, щоб 

знаходити місце для нових контейнерів в 

кластері вузлів, виконувати їхній запуск і 

контролювати життєвий цикл. Для виконання 

задачі розподілення контейнерів між вузлами 

СОВК використовують різні стратегії. 
До стандартних стратегій розподілення 

відносяться розподілення заповненням та 

розподілення поширенням. Перевагою 

розподілення заповненням є використання 
максимально малої кількості вузлів, що 

зменшує потребу в додаткових апаратних 

ресурсах, але концентрація багатьох 

контейнерів на одному вузлі надає досить 

низький рівень відмовостійкості. У свою 

чергу, розподілення поширенням дозволяє 

досягти більш високого рівня відмовостійкості 

за рахунок розміщення контейнерів на 

максимально незаповнених вузлах, але в 

такому випадку, при неактивному 

використанні СОВК, вільні апаратні ресурси 

можуть просто не використовуватись. Обидві 

стратегії не враховують попередніх елементів 

динамічної послідовності, тому в деяких 

випадках, балансування здійснюється 

неефективно. З цього випливає той факт, що 

СОВК або ж не приймає нових запитів на 

балансування, або ж балансування затри-

мується до тих пір поки не з’являться апаратні 

ресурси, або ж створюється новий вузол і 

запуск здійснюється на ньому, що в свою 

чергу також затримує процес розподілення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Про потенційні проблеми розподілення та 

неефективність існуючих методів описано в 

роботі Є. Воєводіна [1]. Автор порівнює між 

собою методи розподілення заповненням і 

розподілення поширенням, наводячи їхні пере-

ваги та недоліки. В ході порівняння автор по-

казує за яких умов існуючі стратегії здійсню-

ють неефективне балансування, та поведінку 

СОВК у випадках недостачі ресурсів.  

А. Карпенко та Є. Селіверстов [2] проводять 

детальний опис методу рою часток (МРЧ) та 

його різновидів. Автори розглядають МРЧ як 

змогу вирішити задачу глобальної безумовної 

оптимізації за рахунок моделювання поведінки 

самоорганізованих живих або неживих систем, 

та демонструють ефективність методу з 

використанням різних топологій.  

В. Курейчик та інші [3] описують алгоритм 

параметричної оптимізації на основі моделі 

поведінки рою світлячків. Автори експери-

ментально доводять ефективність алгоритму, 

порівнюючи його з мурашиним алгоритмом та 

МРЧ. 
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Метою статті є опис та експериментальна 

перевірка методу балансування динамічної 

послідовності віртуальних контейнерів з 

використанням  самоорганізаційних карт 

Кохонена (СКК) [4] та його порівняння з 

основними існуючими методами. 
Основні результати дослідження.  
СКК є одним із видів штучних нейронних 

мереж (ШНМ), що навчаються без учителя і 

добре виконують задачі кластеризації та 

прогнозування. СКК дають змогу відображати  

простір з більшою вимірністю в простір з 

меншим виміром, зберігаючи топологічні 

властивості вхідного простору.  
Одиницею віртуалізації в СОВК є 

контейнер, який по суті являє собою виконавче 

середовище, що існує в межах однієї СОВК і є 

обмежене її ресурсами. Контейнер описує ряд 

вимог якими він має бути забезпечений для 

повноційнної роботи. В загальному випадку до 

таких вимог можна віднести кількість ядер 

центрального процесору (ЦП) та кількість опе-

ративної пам’яті (ОП) потрібної контейнеру 

для роботи. В залежності від конкретної 

СОВК, контейнер може описувати набір 

додаткових, більш детальних вимог.  
Оскільки СКК може приймати на вхід 

безліч елементів, то можна представити вимо-

ги контейнера у вигляді вхідних даних для 

СКК, відповідно вузли в кластері є вихідним 

шаром (рис. 1), або ж так званою картою. По 

суті СКК дає змогу відобразити динамічну 

послідовність контейнерів в одновимірний 

простір вузлів, при цьому неявно формуючи 

групи схожих за вимогами контейнерів.  
Перед навчанням СКК потрібно провести 

ініціалізацію вагових коефіцієнтів . 

Ініціалізація вагових коефіцієнтів здійснює-

ться значеннями із вхідної вибірки, що дає 

змогу навчати СКК швидше [5], оскільки 

значення коефіцієнтів від початку знаходяться  

в тому ж числовому діапазоні, що і вхідні дані.  

 
Рис. 1. Візуальна схема СКК 

Після ініціалізації вагових коефіцієнтів 

СКК, потрібно визначитись з функцією 

швидкості навчання . В найпростішому 

випадку використовується функція: 

 
де , , а t – це номер іте-

рації. Як видно з формули чим більше значен-

ня  тим менший коефіцієнт росту. Спочатку 

СКК адаптується до природи вхідних даних, 

далі за рахунок невеликого значення коефі-

цієнту росту здійснюються більш точні 

налаштування. 
 Наступним кроком є визначення 

способу знаходження нейрона переможця. 

Нейрон переможець – це такий нейрон який 

знаходиться найближче до вхідної вибірки. 

Для пошуку нейрона переможця використо-

вується формула пошуку евклідової відстані: 

 
де   – це індекс нейрона переможця, а  

– вектор вхідних даних на ітерації . 

Наступним кроком є вибір функції сусідства 

між нейронами. Дана функція сусідства визна-

чає, які саме нейрони з оточення нейрона пере-

можця будуть змінюватись. Зазвичай 

вважають, що  де 

, коли: 

 
де  – функція, що зменшує кількість су-

сідів, які будуть змінюватись з ростом значен-

ня ітерації  [5, 6] . Однією з можливих залеж-
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ностей для такої функції може бути залежність 

вигляду: 

 
де , а  – загальна кількість 

ітерацій. 
Процес навчання СКК здійснюється 

наступним чином: 
1. З вхідної вибірки обирається 

випадковий вектор . 

2. Знаходиться нейрон переможець 

. 

3. Для кожного нейрона здійснюється 

корегування вагових коефіцієнтів за формулою 

 

4. Якщо поточна ітерація не остання, 

перейти до пункту 1. 
Для експерименту реалізуємо стратегію 

балансування в СОВК Docker Swarm. Дана 

СОВК створена за допомогою мови 

програмування Go. Інтерфейс стратегії 

розподілення є досить простим і складається з 

трьох основних функцій: 
type PlacementStrategy 

interface { 
 // Ідентифікує стратегію 

 Name() string  

 // Ініціалізує стратегію 
 Initialize() error 
 // Рангує та сортує вузли, або  

ж повертає помилку 

 RankAndSort(c 

*ContainerConfig, nodes []*Node) 

([]*Node, error)  

} 
У випадку СКК, в ході ініціалізації 

стратегії, доцільно ініціалізувати  вагові 

коефіцієнти, а також запустити процес 

навчання карти. Після того як стратегію 

ініціалізовано, в нашому випадку СКК 

навчений, СОВК може використовувати 

стратегію для подальшого балансування. 
Наступним кроком є реалізація функції 

RankAndSort. В якому порядку стратегія 

поверне вузли, в такому порядку СОВК Docker 

Swarm і буде їх використовувати. Якщо ж для 

контейнера не вистачає місця, то стратегія має 

повернути помилку. Щоб отримати бажану 

послідовність вузлів потрібно зробити 

наступну послідовність дій: 

1. Перетворити конфігурацію контейнера 

в вектор вхідних даних. 
2. Знайти вектор відстаней, як і в ході 

навчання. Відсортувати послідовність вузлів за 

значеннями вектору відстаней. 
3. З отриманої послідовності виключити 

всі вузли, які не задовольняють вимог 

конфігурації. 
4. Якщо після вилучення не залишається 

вузлів – то повернути помилку, в іншому ж 

випадку – повернути відфільтрований список 

вузлів. 
Щоб протестувати описаний метод, для 

початку розглянемо послідовність елементів, 

яку стратегія розподілення заповненням не 

може розподілити ефективно. Потрібно 

розподілити динамічну послідовність 

контейнерів з вимогами до ОП 1ГБ, 3ГБ, 4ГБ, 

3ГБ, 5ГБ на трьох вузлах місткістю по 6ГБ 

кожен.  Очевидно, що при розподіленні 

заповненням для останнього контейнера 

розміром в 5ГБ просто не вистачить місця 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Балансування послідовності 1ГБ, 3ГБ, 4ГБ, 3ГБ, 5ГБ  

методом заповненням 

 

В результаті балансування цієї ж динамічної 

послідовності контейнерів методом з 

використанням СКК, вдається запакувати всі 5 

контейнерів в ті ж самі 3 вузли (рис.3).  
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Рис. 3. Балансування послідовності 1ГБ, 3ГБ, 4ГБ, 3ГБ, 5ГБ  

з використанням СКК 

  

При цьому залежність вагових коефіцієнтів 

використаної СКК від вузлів зростає з 

індексом вузла, тобто контейнери з більшими 

вимогами розміщуються в кінці кластеру, а 

контейнери з меншими вимогами – спочатку 

(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Графік залежності вагових коефіцієнтів СКК від вузлів 

 

При динамічній послідовності конфігурацій 

з вимогами до ОП 3ГБ, 1ГБ, 3ГБ, 4ГБ, 4ГБ 

стратегія розподілення заповненням також не є 

ефективною оскільки не може розподілити 

контейнери між трьома вузлами. Але стратегія 

з використанням СКК може впоратись з цією 

задачею за рахунок розподілу контейнера 

розміром в 1ГБ на першому вузлі, а другий 

вузол повністю заповнюється двома 

конфігураціями з вимогами по 3ГБ кожен. У 

результаті для обох конфігурацій з вимогами 

4ГБ є місця на першому та останньому вузлах. 

Для подальшого дослідження використаємо 

генератор псевдо-випадкових конфігурацій 

(ГПВК) з ймовірностями вимог до ОП: 65% – 

4ГБ, 35% – 6ГБ. Спробуємо розподілити 

динамічну послідовність ресурсів таким 

чином, що всім стратегіям, які беруть участь в 

експерименті, буде надаватись одна і та ж 

послідовність конфігурацій, яка згенерована 

описаним вище ГПВК. Кожна стратегія 

здійснює балансування до тих пір, поки не 

зустрінеться така конфігурація, для якої не 

вистачає місця. Тест здійснюється 10000 разів і 

береться середнє значення для кожної стратегії 

(рис. 5). Таким чином можна проаналізувати 

наскільки часто кожна із стратегій розподіляє 

більше ресурсів і в яких випадках. 

Розподілення здійснюється на трьох вузлах з 

однаковими розмірами ОП, а саме – 16ГБ. 

 
Рис. 5. Графіки розподілень послідовності згенерованої  

ГПВК з ймовірностями 65% – 4ГБ, 35% – 6ГБ  
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З графіків видно, що метод з використанням 

СКК дозволяє отримати більш заповнений 

кластер частіше на 9% ніж розподілення 

заповненням та на 28% частіше ніж 

розподілення поширенням. Змінивши вибірку 

конфігурацій, що генеруються, на: 20% – 6ГБ, 

4ГБ, 3ГБ, 2ГБ, 1ГБ, та  здійснивши 

аналогічний експеримент, маємо збільшення 

відсотку (рис. 6) для стратегій розподілення 

заповненням. 

 
Рис. 6. Графіки розподілень послідовності згенерованої ГПВК  

з ймовірностями 20% – 6ГБ, 4ГБ, 3ГБ, 2ГБ, 1ГБ 

 

Збільшення кількості вузлів до 5 змінює 

відсоткове відношення таким чином,  що стра-

тегія заповненням балансує більше контейне-

рів в 41% випадків, тоді як СКК лише в 4% 

випадків. З іншого боку, стратегія розподі-

лення поширенням балансує більше контей-

нерів лише в 1% випадків, коли СКК у 67%. 

В наступному експерименті проаналізована 

кількість помилок, які виникають в ході 

балансування (рис. 7), яке здійснюється до тих 

пір, поки кластер не заповнений повністю. 

Дослід проводився з використанням того ж 

ГПВК на трьох вузлах з обʼємом ОП 16ГБ 

кожний. 

 
Рис. 7. Графіки порівняння кількості помилок та кількості контейнерів при заповнені кластеру з 

використанням різних стратегій  

 

З графіків видно, що стратегія з 

використанням СКК в середньому дозволяє 

заповнити кластер швидше ніж стратегія 

розподілення поширенням, хоча не швидше 

ніж стратегія розподілення заповненням, при 

цьому всі стратегії розподіляють майже 

однакову кількість контейнерів. 

Висновки та пропозиції. В ході досліджен-

ня було виявлено, що СКК можна використо-

вувати для розподілення динамічної послідов-

ності віртуальних контейнерів в СОВК. Було 

реалізовано стратегію розподілення на основі 

СКК для СОВК Docker Swarm і проведено ряд 

експериментів, які показують в яких випадках 

створена стратегія дозволяє отримати кращі 

результати в порівнянні з існуючими 

стратегіями. Так, наприклад, динамічні послі-

довності контейнерів з вимогами до ОП 1ГБ, 

3ГБ, 4ГБ, 3ГБ, 5ГБ та 3ГБ, 1ГБ, 3ГБ, 4ГБ, 4ГБ 

з використанням створеної стратегії можуть 

бути повністю розподілені в кластері з трьох 

вузлів з ОП по 6ГБ кожен, коли стратегія 

розподілення заповненням не здатна помістити 

всі контейнери за таких же вимог.  

Для покращення створеного методу, можна 

здійснити явне розподілення вузлів з різними 

апаратними можливостями, попередньо аналі-

зуючи групи, які утворилися в ході навчання 

СКК.  
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Воеводин Е.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ КАРТ КОХОНЕНА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСОВ В СИСТЕМАХ ОРКЕСТРАЦИИ 

ВИРТУАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 
В статье описывается эмпирический метод балансировки динамической последовательности виртуальных 

контейнеров с использованием самоорганизующихся карт Кохонена. Анализ существующих методов 

показывает, что процесс распределения ресурсов с использованием существующих стратегий не всегда 

эффективен. Рассмотренный метод сочетает в себе поведение существующих методов, а именно метода 

распределения заполнением и метода распределения распространением, а также использует возможности 

карт Кохонена для построения неявной модели связей между требованиями к виртуальным контейнерам и 

узлами в кластере. По сути, созданный метод позволяет локализовать похожие по требованиям контейнеры в 

группы узлов, которые находятся не далеко друг от друга.  
Также в статье описывается алгоритм реализации стратегии и проводится ряд экспериментов, которые 

показывают, при каких условиях созданный метод является более эффективным по сравнению с 

существующими методами.  

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

распределения на базе искусственных нейронных сетей, в том числе с использованием самоорганизующихся 

карт. 
Ключевые слова: распределение, балансирование, самоорганизующиеся карты Кохонена, искусственные 

нейронные сети, виртуализация, контейнер, система оркестрации. 
 

Voievodin Y.V.  
USING SELF-ORGANIZING KOHONEN MAPS TO DISTRIBUTE DYNAMIC  SEQUENCE OF 

RESOURCES IN VIRTUAL CONTAINERS ORCHESTRATION SYSTEMS 
The article covers an empirical method of balancing the dynamic sequence of virtual containers using self-organizing 

Kohonen maps. An analysis of existing methods shows that the process of allocating resources using existing strategies 

is not always effective. The developed method combines the behavior of existing methods, such as binpack and spread, 

and also uses the capabilities of Kohonen maps to construct an implicit model of the relationships between the 

requirements for virtual containers and nodes in the cluster. In fact, the created method allows to localize containers, 

which are similar in terms of requirements, to groups of nodes that placed near each other.  
Also, the article describes step-by-step algorithm for implementing the strategy and describes series of experiments that 

show under which conditions the created method is more efficient than existing ones.  
The article findings can be used to develop new, more efficient methods of distribution based on artificial neural 

networks or other empirical methods.  
Key words: distribution,  balancing, self-organizing Kohonen map, artificial neural networks, virtualization, container, 

orchestration system. 

 

 

 

 

https://basegroup.ru/community/articles/som

