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1. Wprowadzenie

Współczesna gospodarka w coraz większym stopniu uzależniona jest od systemów IT,

które odgrywają kluczową rolę w biznesie, przemyśle czy usługach publicznych [1, 2].

Strategiczna rola systemów informatycznych przekłada się na rosnące wymagania zwią-

zane z elastycznością specyfikacji procesów biznesowych, wprowadzaniem zmian w ist-

niejących systemach, czy integracji z zewnętrznymi dostawcami. Rezultatem powyższych

procesów są nowe paradygmaty budowy systemów informatycznych, takie jak Architek-

tura Zorientowana na Usługi (ang. Service Oriented Architecture - SOA) [3], obliczenia

chmurowe (ang. Cloud Computing) [4] czy Internet Rzeczy (ang. Internet of Things -

IoT) [5]. Wspólną cechą systemów IT tworzonych w oparciu o te paradygmaty, odróżnia-

jącą je od tradycyjnych systemów monolitycznych bądź komponentowych, jest większa

elastyczność przejawiającą się w możliwości dynamicznej adaptacji wykorzystywanych

komponentów, infrastruktury, protokołów routingu, etc.

Proces adaptacji systemu informatycznego ma charakter ciągły i odnosi się do całego

czasu jego działania, stąd najczęściej dąży się do jego automatyzacji, zwłaszcza w za-

kresie wymagań niefunkcjonalnych, które z reguły można wyspecyfikować a priori w

postaci tzw. celów biznesowych. Automatyzacja adaptacji w złożonych systemach IT,

takich jak systemy SOA, stanowi jednak poważne wyzwanie badawcze i techniczne [6–8],

z uwagi na konieczność użycia metod sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence -

AI) do analizy zachowania się systemu i doboru właściwych akcji adaptacji. Trudności

te doprowadziły do sformułowania paradygmatu systemów autonomicznych (ang. Au-

tonomic Computing - AC) i koncepcji autonomicznych systemów samoadaptowalnych.

Paradygmat AC definiuje ogólny model procesu autoadaptacji sterowanego celem oraz

definiuje wzorzec projektowy dla budowy takich systemów – pętlę adaptacji MAPE-k.

Z drugiej strony jednak, paradygmat AC nie specyfikuje żadnej metody implementacji

tego wzorca, ponieważ jest ona zawsze zależna od architektury konkretnego systemu

oraz jego możliwości adaptacji.

Problem doboru akcji adaptacji do stanów systemu może być rozpatrywany jako zada-

nie klasyfikacji jego stanów, czyli znalezienia odwzorowania stan→ akcja. Klasyfikacja

(inaczej uczenie nadzorowane) to grupa metod uczenia maszynowego służąca do do-

konywania predykcji wartości odwzorowania, na podstawie znajomości podzbioru jego

wartości [9]. Postawiony problem doboru akcji adaptacji do stanów systemu w istocie

może być rozpatrywany właśnie jako zadanie klasyfikacji, ponieważ polega na popraw-

nym rozpoznaniu przypisania akcji do stanów systemu na podstawie jego wcześniejszych

obserwacji.

Aby móc przypisywać akcje do stanów systemu konieczne jest ich uprzednie rozpoznanie

i ustalenie które z nich są stanami stabilnymi a które nie. Etap rozpoznania stabilnych

stanów systemu jest szczególnie istotny w przypadku złożonych systemów IT, których

ilość możliwych stanów jest praktycznie nieskończona i nieprzewidywalna. Problem roz-

poznania stabilnych stanów systemu sprowadza się do znalezienia skupisk zbliżonych

stanów, i ich odseparowania od pojedynczych, odizolowanych stanów. Jest to zatem

klasyczny problem klasteryzacji, czyli uczenia nienadzorowanego, należący również do

obszaru uczenia maszynowego [10].
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Oba rodzaje algorytmów uczenia maszynowego, t.j. klasyfikacja i klasteryzacja, mają

swoje odpowiedniki przeznaczone do przetwarzania strumieni danych. Odpowiednikiem

algorytmów klasyfikacji strumieni danych są algorytmy uczenia ze wzmocnieniem (ang.

Reinforcement Learning - RL) [11], natomiast algorytmów klasteryzacji – algorytmy

klasteryzacji strumieni danych [12]. Jak wspomniano powyżej, adaptacja złożonych sys-

temów informatycznych odnosi się do całego czasu ich działania i wymaga ciągłego moni-

toringu oraz analizy ich stanu. Stąd do implementacji autoadaptacji w takich systemach

najwłaściwsze wydaje się być zastosowanie właśnie algorytmów uczenia maszynowego

operujących na strumieniach danych. Konkluzja ta prowadzi nas do tezy rozprawy dok-

torskiej.

1.1. Teza rozprawy

Teza rozprawy sformułowana jest następująco:

Algorytmy uczenia ze wzmocnieniem wzbogacone o ciągłą klasteryza-

cję przestrzeni stanów systemu mogą być użyte do realizacji sterowanej

celem adaptacji dynamicznych systemów zorientowanych na usługi.

Rozprawa szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób algorytmy uczenia ze wzmocnieniem

i klasteryzacji strumieni danych mogą zostać wykorzystane do realizacji adaptacyjnej

architektury SOA (ang. Adaptive SOA), oraz jakie założenia musi spełniać system aby

być zgodnym z zaproponowaną architekturą. Innymi słowy, rozprawa proponuje nowe

podejście do realizacji adaptacyjnej architektury SOA [8], nazwane RL-based Adaptive

SOA (od Reinforcement Learning-based Adaptive Service Oriented Architecture).

1.2. Osiągnięcia rozprawy

Do głównych osiągnięć rozprawy należy zaliczyć:

• Wyczerpujący przegląd istniejących podejść do realizacji adaptacyjnej architek-

tury SOA i implementacji adaptacji w systemach IT z wykorzystaniem technik

uczenia maszynowego.

• Specyfikację założeń wobec technologii użytych do instrumentacji systemu SOA,

które muszą być spełnione aby możliwe było zastosowanie algorytmów uczenia

maszynowego do ich adaptacji.

• Koncepcję realizacji adaptacyjnej architektury SOA z wykorzystaniem algorytmów

uczenia ze wzmocnieniem, wspomaganych algorytmami klasteryzacji strumieni da-

nych.

• Matematyczną formalizację procesu adaptacji i celu adaptacji w architekturze RL-

based Adaptive SOA.
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Rysunek 1: Model referencyjny SOA Solution Stack (źródło: [13]).

• Przegląd istniejących algorytmów klasteryzacji strumieni danych i algorytmów

uczenia ze wzmocnieniem pod kątem ich stosowalności do realizacji architektury

RL-based Adaptive SOA.

• Wykonanie projektu i prototypowej implementacji architektury RL-based Adap-

tive SOA.

• Weryfikacja poprawności i użyteczności zaproponowanej architektury RL-based

Adaptive SOA na przykładowych systemach usługowych.

2. Prace związane z obszarem badań

Teza rozprawy zaprezentowana w poprzedniej sekcji leży na przecięciu zagadnień z trzech

obszarów informatyki: architektur zorientowanych na usługi, systemów autonomicznych

i uczenia maszynowego. Niniejszy rozdział pozycjonuje rozprawę w każdym z tych ob-

szarów, oraz krótko podsumowuje wady istniejących podejść do realizacji adaptacyjnej

architektury SOA.

2.1. Adaptacja w systemach zorientowanych na usługi

Referencyjny model S3 systemów opartych na paradygmacie SOA, przedstawiony jest na

Rys. 1. Zakłada on, że komponenty i systemy odziedziczone są w dowolny sposób kompo-

nowane w usługi (Services layer), które z kolei są dynamicznie wiązane w procesy bizne-

sowe (warstwa Business process layer). Kompozycja usług z istniejących komponentów

i systemów, oraz procesów biznesowych z tychże usług, przenosi nacisk z implementacji

na integrację systemu z istniejących elementów. Oprócz warstw poziomych związanych

z implementacją systemu, model S3 specyfikuje także kilka warstw pionowych, odpo-

wiadających za aspekty globalne systemu, takie jak integracja, QoS czy realizacja celów

biznesowych.

Pomysł rozszerzenia modelu S3 o mechanizm autoadaptacji został w najbardziej doj-

rzały sposób przedstawiony w [8]. Rozszerzenie zaproponowane w tym artykule polega

na wykorzystaniu elastyczności w kompozycji usług i procesów biznesowych oferowanej
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Rysunek 2: Pętla adaptacji MAPE-k.

przez model S3 do wprowadzenia pętli adaptacji w każdej z warstw poziomych modelu.

Otrzymana architektura, nazwana adaptacyjną architekturą SOA, posiada możliwość

autoadaptacji do zmiennego środowiska pracy czy czynników zewnętrznych.

2.2. Systemy autonomiczne

Paradygmat budowy systemów autonomicznych oparty jest na modelu pętli adaptacji

MAPE-k (ang. Monitoring, Analysis, Planning, Execution, knowledge), wprowadzonym

przez Paula Horn’a z firmy IBM w roku 2001 [14]. Pętla ta przedstawiona jest na Rys.

2 i, jak widać, składa się z następujących komponentów:

• Monitoringu (ang. Monitoring): komponent odpowiedzialny za dostarczenie in-

formacji o adaptowanym systemie za pomocą dostępnych sensorów (ang. sensors),

czyli elementów wbudowanych w system i dostarczających informacji o jego stanie.

• Analizy (ang. Analysis): komponent odpowiedzialny za analizę ewolucji systemu

wynikającej z zmian obserwowanych w parametrach dostarczonych przez kompo-

nent monitoringu.

• Planowania (ang. Planning): komponent podejmujący decyzję o wykonaniu akcji

adaptacji, czyli wprowadzaniu zmian w adaptowanym systemie.

• Wykonania (ang. Execution): komponent odpowiedzialny za wykonywanie akcji

adaptacji zleconych przez komponent planowania, za pomocą interfejsu efektorów

(ang. effectors) udostępnianych przez adaptowany system.

• Wiedzy (ang. Knowledge): komponent gromadzący wiedzę o adaptowanym sys-

temie i udostępniający ją innym komponentom.

Powyższe komponenty, zestawione w pętlę przedstawioną na Rys. 2 tworzą tzw. autono-

micznego zarządcę (ang. Autonomic Manager - AM). Autonomiczny zarządca pracuje w

sposób ciągły, co w zamierzeniu ma służyć do sukcesywnego ulepszania stanu systemu,

podczas całego czasu jego działania.

4



Rysunek 3: Typowe przypadki ewolucji klastrów w strumieniach danych.

Aby jednak możliwe było stwierdzenie który stan systemu jest ’lepszy’, a który ’gorszy’

niezbędne jest wyspecyfikowanie jeszcze jednego elementu - celu adaptacji. Cel adap-

tacji to specyfikacja parametrów mających istotny wpływ na jakość działania systemu

(QoS), oraz ich pożądanych (oczekiwanych) wartości bądź kierunku zmian. Specyfikacja

taka najczęściej przyjmuje postać umowy SLA/TCA [15] i definiowana jest przez ad-

ministratorów bądź inne osoby decyzyjne na poziomie warstwy zarządzania systemem

SOA (por. Governance layer na Rys. 1). Definicja celu adaptacji wykorzystywana jest

przez komponenty analizy i planowania do oceny kierunku ewolucji systemu i doboru

właściwych akcji adaptacji.

2.3. Algorytmy uczenia maszynowego dla strumieni danych

Jak wspomniano w Sek. 1, tradycyjne algorytmy uczenia maszynowego dla statycznych

zbiorów danych mają swoje odpowiedniki operujące na strumieniach danych. Odpo-

wiednikami algorytmów klasyfikacji są algorytmy uczenia ze wzmocnieniem, natomiast

algorytmów klasteryzacji - algorytmy klasteryzacji strumieni danych. Algorytmy uczenia

ze wzmocnieniem działają w oparciu o Proces Decyzyjny Markova [16], co oznacza że

dokonują predykcji bazującej jedynie na aktualnym stanie obserwowanego systemu. Po

dokonaniu predykcji, algorytm obserwuje kolejny stan systemu i koryguje swoją funkcję

predykcji (tzw. hipotezę) w zależności od stopnia poprawności dokonanej predykcji. Je-

żeli predykcja była poprawna bądź bliska poprawnej, wartość zwracana przez hipotezę

jest ’wzmacniana’, co oznacza że w przyszłości predykcja tej wartości dla tego samego

stanu systemu będzie bardziej prawdopodobna. Jeżeli natomiast predykcja była niepo-

prawna, hipoteza modyfikowana jest proporcjonalnie do rozpiętości pomiędzy wartością

faktyczną a przewidzianą. Kluczową cechą algorytmów uczenia ze wzmocnieniem jest

dynamiczna adaptacja do zmian w strukturze adaptowanego systemu. Jeżeli predykcje

uprzednio poprawne dla określonego stanu systemu w pewnym momencie przestają się

sprawdzać, algorytm uczenia ze wzmocnieniem jest w stanie zmienić postać hipotezy,

tak aby zaczęła zwracać inne wartości predykcji dla tego samego stanu. Ta cecha al-

gorytmów uczenia ze wzmocnieniem powoduje, że szczególnie dobrze nadają się one

do doboru akcji adaptacji dla dynamicznych systemów SOA, ponieważ są one w stanie

podążać za ewolucją systemu i w razie konieczności modyfikować przypisania akcji do

poszczególnych stanów.

Algorytmy klasteryzacji strumieni danych są odpowiednikami tradycyjnych algorytmów

klasteryzacji zbiorów danych, w tym sensie iż zwracają one dokładnie ten sam wynik,

czyli zbiór klastrów reprezentujących skupiska punktów w wejściowej przestrzeni. Więk-

szość z tych algorytmów jest także w stanie odrzucić izolowane punkty z oryginalnej

przestrzeni lub te, których zagęszczenie jest za niskie aby uformować osobny klaster.

Punkty takie nazywane są szumem (ang. noise). Cechą szczególną algorytmów klaste-
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ryzacji strumieni danych, istotną w przypadku zastosowania ich do ekstrakcji stanów

systemów SOA, jest możliwość śledzenia ewolucji klastrów, czyli zmian w ich struktu-

rze. Rys. 3 przedstawia wszystkie typowe przypadki ewolucji klastrów w strumieniach

danych, takie jak: łączenie, podział, zanikanie czy dryfowanie. Większość algorytmów

klasteryzacji strumieni danych jest w stanie poprawnie rozpoznać wszystkie te przypadki

i uwzględnić je w zwracanym rezultacie klasteryzacji. Ponieważ stan złożonych systemów

informatycznych, takich jak systemy SOA, nigdy nie jest ustalony raz na zawsze tylko

podlega ciągłej ewolucji, przeto kluczowym czynnikiem mającym wpływ na poprawność

adaptacji tych systemów jest poprawne rozróżnienie różnych przypadków ewolucji ich

stanów, takich jak te przedstawione na Rys. 3. Bowiem tylko w przypadku posiadania

poprawnej informacji o ewolucji systemu, komponent planowania pętli MAPE-k jest w

stanie poprawnie dobierać akcje adaptacji do różnych stanów.

2.4. Ograniczenia istniejących podejść do realizacji adaptacyjnej ar-
chitektury SOA

Bazując na koncepcji adaptowalnej architektury SOA, zdefiniowanej w cytowanym wcze-

śniej artykule [8], powstało kilka podejść do jej implementacji. Wszystkie one mają jed-

nak pewne istotne ograniczenia, które szczegółowo przeanalizowane zostały w rozprawie.

Podsumowanie niedoskonałości istniejących podejść do realizacji architektur adaptowal-

nych można także znaleźć w jednym z niedawno opublikowanych przeglądowych arty-

kułów z dziedziny systemów adaptowalnych [17]. Autorzy artykułu zwracają uwagę, iż

w celu udoskonalenia istniejących architektur systemów adaptowalnych konieczne jest

przeformułowanie istniejących metod i narzędzi używanych do realizacji pętli adapta-

cji MAPE-k, poprzez połączenie koncepcji z obszarów teorii sterowania, AI i szeroko

rozumianej informatyki. Elementami, które według autorów wymagają istotnego udo-

skonalenia, zanim możliwe będzie wprowadzenie samo-adaptacji we współczesnych sys-

temach klasy enterprise, są mechanizmy podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym

oraz przetwarzanie danych o dużej liczbie wymiarów.

Proponowana realizacja adaptacyjnej architektury SOA, oparta o metody uczenia ze

wzmocnieniem i klasteryzację przestrzeni stanów, adresuje problemy wskazane w [17]

oraz inne wady istniejących podejść wymienione w rozprawie, a zatem stanowi istotny

postęp w obszarze systemów adaptowalnych. W szczególności architektura RL-based

Adaptive SOA:

• Nie wymaga dostarczenia żadnej wiedzy początkowej o adaptowanym systemie.

• Nie ogranicza logiki adaptacji do wiedzy dostarczonej do procesu adaptacji, bądź

przez niego nabytej w trakcie procesu adaptacji.

• Nie zakłada że przestrzeń stanów adaptowanego systemu jest skończona bądź z

góry określona.

• Dostarcza mechanizmów globalnej adaptacji, odnoszącej się do wszystkich warstw

modelu S3.

• Pozwala na przetwarzanie danych o dużej liczbie wymiarów.
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3. Koncepcja architektury RL-based Adaptive SOA

W niniejszym rozdziale przedstawiono koncepcję architektury RL-based Adaptive SOA.

Rozdział wychodzi od analizy problemów związanych z adaptacją systemów SOA, i

przedstawia w jaki sposób zaproponowana architektura je rozwiązuje. Wskazane są rów-

nież konkretne algorytmy uczenia ze wzmocnieniem oraz klasteryzacji strumieni danych,

użyte do późniejszej implementacji i ewaluacji architektury.

3.1. Problemy związane z adaptacją systemów SOA

Systemy SOA są złożonymi, wielowarstwowymi systemami informatycznymi (zobacz

Sek. 2.1), które nie dają się modelować i adaptować w prosty sposób, np. za pomocą

podejść opartych o teorię sterowania. Ma na to wpływ wiele czynników, w szczególności:

1. Nieskończona przestrzeń możliwych stanów: systemy SOA podlegają cią-

głym zmianom i na ich działanie ma wpływ wiele czynników zewnętrznych. Nie

jest zatem możliwe wyodrębnienie bądź przewidzenie wszystkich możliwych stanów

dla konkretnego systemu.

2. Ewolucja: z uwagi na spontaniczne zmiany w systemach SOA, np. na poziomie

procesów biznesowych lub infrastruktury, nie ma możliwości jednokrotnego przy-

porządkowania akcji adaptacji do stanów systemu, nawet jeśli byłyby znane (patrz

pkt. 1). Konieczne jest zatem aktualizowanie (odświeżanie) trafności przypisania

akcji do stanów.

3. Zmienne tempo ewolucji: zmiany w systemach SOA mogą mieć charakter gwał-

towny (np. na skutek awarii, włamań, ataków) bądź bardziej ewolucyjny (np. w

skutek powiększających się rozmiarów baz danych/repozytoriów). Poprawnie dzia-

łający zarządca adaptacji musi być w stanie rozróżnić oba przypadki i zastosować

właściwe akcje adaptacji.

4. Chwilowe wahania: na skutek chwilowych przeciążeń bądź awarii, stan systemu

może się zmienić na krótki okres czasu. Takie chwilowe wahania powinny być pomi-

jane w procesie adaptacji, ponieważ nie mają długofalowego wpływu na działanie

systemu.

5. Brak modelu: jak wspomniano wyżej, nie da się modelować systemów SOA przy

użyciu metod matematycznych bądź innych ogólniejszych podejść.

6. Duża ilość parametrów: z uwagi na złożoność systemów SOA, dane o ich funk-

cjonowaniu dostarczane przez komponent monitoringu pętli MAPE-k składają się

zwykle z bardzo dużej liczby parametrów, co powoduje że przestrzeń stanów ta-

kiego systemu podlegająca analizie przez dalsze komponenty pętli adaptacji ma

bardzo dużo wymiarów.

Jak można zauważyć, powyższe cechy systemów SOA odnoszą się także do wielu innych

rodzajów współczesnych systemów IT, m.in. systemów chmurowych bądź IoT. Oznacza
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to, iż koncepcja realizacji autonomicznego zarządcy przedstawiona w kolejnym rozdziale

może znaleźć zastosowanie nie tylko w adaptacji systemów opartych na paradygmacie

SOA, ale także na innych współczesnych paradygmatach.

3.2. Realizacja wzorca MAPE-k za pomocą strumieniowych algoryt-
mów uczenia maszynowego

Proponowana w rozprawie realizacja wzorca MAPE-k dotyczy zasadniczo komponentów

analizy i planowania, ponieważ ich realizacja stanowi największe wyzwanie naukowe i

techniczne. Komponenty monitoringu i wykonania są bardzo często zależne od techno-

logii użytych w warstwie QoS modelu S3, ponadto, w ostatnich latach opracowano wiele

ogólnych metod instrumentacji systemów SOA takich jak programowanie aspektowe

AOP, rozszerzalne kontenery (np. OSGi) czy technologie wirtualizacji, np. VMWare.

W związku z tym, implementacja komponentów monitoringu i wykonania jest w chwili

obecnej kwestią czysto techniczną, a zatem nie jest szczegółowo dyskutowana w rozpra-

wie. Należy jedynie wspomnieć iż realizacja adaptacji za pomocą metod uczenia ma-

szynowego wymaga spełnienia przez technologie użyte do implementacji komponentów

monitoringu i wykonania pewnych założeń, które odnoszą się do ich interfejsów. Zało-

żenia to omówione są dokładnie w rozprawie, przy czym najważniejsze z nich dotyczą

numerycznej reprezentacji całego stanu systemu zwracanego przez komponent monito-

ringu (w formie tzw. wektorów stanu x(t) = [x
(t)
1 , x

(t)
2 , ..., x

(t)
n ], zawierających wartości

wszystkich parametrów opisujących system w danej chwili t), oraz jednoznaczności akcji

adaptacji udostępnianych przez komponent wykonania.

Jak wspomniano w Sek. 1, koncepcja architektury RL-based Adaptive SOA opiera się

na zastosowaniu algorytmów klasteryzacji strumieni danych do analizy stanu adapto-

wanego systemu i algorytmów uczenia ze wzmocnieniem do podejmowania decyzji o

wyborze akcji adaptacji. Oznacza to, że do realizacji komponentu analizy pętli MAPE-k

zostaną użyte algorytmy klasteryzacji strumieni danych, natomiast komponent plano-

wania zostanie zrealizowany za pomocą algorytmów uczenia ze wzmocnieniem. Dalsze

podsekcje opisują dokładnie realizację obu tych komponentów poprzez użycie wymienio-

nych rodzajów algorytmów.

3.2.1. Komponent analizy

Celem komponentu analizy jest dostarczenie do komponentu planowania informacji o

możliwych stanach systemu. Mówiąc precyzyjnie, wejściem komponentu jest strumień

wektorów stanu z komponentu monitoringu {..., x(t)i−1, x
(t)
i , x

(t)
i+1, ...}, a wyjściem lista sta-

bilnych stanów systemu {C1, C2, ..., Ck}, uformowanych jako skupiska wektorów x(t).

Aby zakwalifikować dany stan systemu reprezentowany konkretnym wektorem x jako

stabilny, konieczne jest aby ilość zbliżonych wektorów x′ (w sensie ustalonej metryki)

była na tyle duża w danym fragmencie przestrzeni, aby wyróżniała się od innych jej

obszarów. Część elementów wektorów, np. związana z konfiguracją systemu, będzie w

ramach takiego skupiska identyczna, czyli wartości elementów w niektórych wymiarach

będą się pokrywać. Pozostale elementy (np. odpowiadające metrykom systemu takim jak
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Rysunek 4: Odzwierciedlenie zmian monitorowanych parametrów w wynikach zwraca-
nych przez algorytm klasteryzacji strumieni danych.

obciążenie czy wykorzystanie zasobów) będą mieć wartości zbliżone w ramach jednego

stanu, ale raczej nie identyczne. Z kolei stany przejściowe systemu bądź wynikające z

chwilowych wahań parametrów nie będą formować skupisk wystarczająco licznych, aby

w ogóle być zwracane przez komponent analizy jako oddzielne stany systemu. Dzięki

temu, komponent planowania uniknie przypisywania do nich akcji adaptacji, co mo-

głoby doprowadzić do ’szamotania się’ autonomicznego zarządcy.

Istotną kwestią w przypadku analizy przestrzeni stanów ewoluujących systemów, takich

jak systemy SOA, jest nie tyle odkrycie skupisk reprezentujących stabilne stany (to mo-

głoby być dokonane za pomocą zwykłych algorytmów klasteryzacji statycznych zbiorów

danych), ile śledzenie ich ewolucji. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, istotną

cechą systemów SOA jest ich ciągła ewolucja, która może mieć różne tempo. Zmiany

wartości parametrów zwracanych przez komponent monitoringu mogą następować nie-

spodziewanie i gwałtownie (np. zmiany w konfiguracji), bądź postępować stopniowo

(np. zmiany zajętości miejsca w systemie plików). Poprawna interpretacja takich zmian

w zawracanej liście stanów może być dokonana za pomocą algorytmów klasteryzacji

strumieni danych. Algorytmy te, w zależności od konkretnego rodzaju, dokonują elimi-

nacji bądź ’postarzania’ punktów, które przez długi czas nie były obecne w strumieniu

wejściowym. Współczynniki postarzenia punktów są brane pod uwagę na etapie klaste-

ryzacji, co powoduje że jej rezultat jest wierny faktycznej zmienności wartości wektorów

strumienia wejściowego.

Przykład odzwierciedlenia ewolucji dwóch parametrów systemu (x1, x2) w rezultatach

zwracanych przez algorytm klasteryzacji strumienia danych przedstawia Rys. 4. Górna

część rysunku przedstawia przebieg wartości tych parametrów w dłuższym horyzon-

cie czasu. Dolna część pokazuje, jak zmienia się rezultat klasteryzacji zawracany przez

przykładowy algorytm oparty o eliminację punktów w oknie czasowym (bardziej za-

awansowane algorytmy, zastosowane w prototypowej implementacji architektury stosują

technikę ’postarzania’ punktów - zobacz Sek. 3.3). Pierwszy wynik klasteryzacji zawiera

jeden klaster, uformowany ze zbliżonych wartości parametrów x1, x2. Wynik drugi po-

kazuje dwa klastry – stary oraz nowy, odzwierciedlający gwałtowny spadek wartości

x1. Następnie zaobserwować można stopniową ewolucję drugiego klastra i w końcu jego

scalenie z pierwszym. Kolejny wynik obrazuje podział pierwszego klastra na dwa nowe
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klastry, wynikający z stopniowego spadku wartości x2. Ostatni zrzut rezultatu klastery-

zacji pokazuje jak w dłuższym horyzoncie czasu klaster może zaniknąć, jeżeli wektory go

formujące nie są odświeżane. Ma to oczywiście przełożenie na proces adaptacji, który nie

powinien brać pod uwagę stanów systemu które nie są właściwe dla jego aktualnej kon-

figuracji. Warto także zauważyć, że chwilowe wahania wartości parametrów (zakreślone

okręgami) nie mają wpływu na wynik klasteryzacji.

Podsumowując, algorytmy klasteryzacji strumieni danych wydają się być właściwym

narzędziem ekstrakcji stanów ewoluujących systemów SOA. Mają one nie tylko możli-

wość oddzielania stanów stabilnych od niestabilnych, ale także śledzenia ich zmian w

czasie. Rozwiązują one zatem wszystkie problemy związane z analizą przestrzeni sta-

nów systemów SOA, wymienione w Sek. 3.1 (pkt. 1-5). Dodatkową korzyścią z zasto-

sowania algorytmów klasteryzacji strumieni danych jest rozwiązanie problemu wysokiej

wymiarowości przestrzeni stanów. Ponieważ algorytm klasteryzacji agreguje wektory wg

podobieństw w poszczególnych wymiarach, przeto jest on w stanie wyodrębnić te wy-

miary, które istotnie różnią się pomiędzy poszczególnymi stanami systemu. Pozwala to

na przekazanie do komponentu analizy nie tylko informacji o stanach systemu, ale także

o parametrach (wymiarach) które odróżniają je między sobą. Zwykle, klastry odzwier-

ciedlające stany złożonych systemów IT różnią się co najwyżej w kilku wymiarach, np.

w wartościach metryk bądź niektórych parametrów konfiguracyjnych. Przekazanie infor-

macji o tym które parametry są istotnie różne w rożnych stanach systemu, pozwala na

zastosowanie algorytmów uczenia ze wzmocnieniem w wysokowymiarowych przestrze-

niach stanów, co zostanie omówione w Sek. 3.3 na przykładach konkretnych algorytmów

uczenia ze wzmocnieniem.

3.2.2. Komponent planowania

Celem komponentu planowania jest znalezienie odwzorowania F zbioru stanów otrzy-

manych z komponentu analizy {C1, C2, ..., Ck} na zbiór akcji udostępnianych przez ad-

aptowany system poprzez komponent wykonania {a0, a1, ..., al}. Oczywiście nie może to

być dowolne odwzorowanie ale takie, które realizuje postawiony dla danego systemu cel

adaptacji. Jak wspomniano w Sek. 2.2, cel adaptacji służy do określenia który stan sys-

temu jest ’lepszy’ a który ’gorszy’. W proponowanej architekturze RL-based Adaptive

SOA cel adaptacji odzwierciedlony jest w postaci funkcji ewaluacji e(x). Funkcja ta okre-

ślona może być w dowolny sposób na parametrach wektorów stanu x, i przyjmuje się że

im niższa jej wartość, tym lepszy stan systemu. W związku z tym, algorytm generujący

odwzorowanie F musi dążyć do tego aby wykonywanie akcji adaptacji minimalizowało

wartość całki
∫
t e(x

(t))dt (w przypadku dyskretnym sumy
∑

[0,...,i,...,t] e(x
(i))).

Przykład działania odwzorowania F przedstawiony jest na Rys. 5. Rysunek przedstawia

trzy klastry reprezentujące trzy różne stany systemu, wartości funkcji ewaluacji dla tych

klastrów oraz wartości odwzorowania F . Jak widać, dla każdego klastra odwzorowanie F

zwraca w pierwszej kolejności tą akcję, która poprawia stan systemu w stosunku do stanu

aktualnego. Wyjątek stanowi stan C3, dla którego funkcja ewaluacji przyjmuje najniższą

wartość – w tym stanie najlepszą akcją jest akcja a0, czyli tzw. akcja pusta, której

wykonanie nie wiąże się z wprowadzeniem żadnych zmian w adaptowanym systemie.
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Rysunek 5: Przykład działania odwzorowania F .

Z uwagi na brak możliwości modelowania systemów SOA za pomocą ogólnie dostępnych

metod (Sek. 3.1, pkt. 5), problem przypisania akcji do stanów systemu musi być rozwią-

zany poprzez zastosowanie podejść uczenia maszynowego, takich jak algorytmy klasyfi-

kacji. Problemem w przypadku adaptacji systemów SOA jest jednak fakt, że przypisanie

te mogą tracić swoją ważność z uwagi na ewolucję systemu w czasie (zobacz Sek. 3.1,

pkt. 2). Ponadto, często nie są dostępne żadne przykładowe dane treningowe, na których

można by wyuczyć klasyfikator jak adaptować konkretny system. W związku z tym, za-

stosowany klasyfikator musi przez cały czas działania systemu douczać się w jaki sposób

adaptować system, i na bieżąco aktualizować postać odwzorowania F tak, aby podążało

ono za zmianami w systemie. Z uwagi na te kwestie, odpowiednią grupą algorytmów

do implementacji komponentu planowania są algorytmy uczenia ze wzmocnieniem. Jak

wspomniano w Sek. 2.3, algorytmy te mają możliwość dynamicznego dostosowywania

zwracanych rezultatów klasyfikacji (które w rozważanym przypadku stanowią akcje ad-

aptacji) do obserwowanych zmian w analizowanym układzie.

Ogólny schemat działania algorytmów uczenia ze wzmocnieniem w rozważanym przy-

padku będzie zatem następujący:

1. Określ stan systemu si.

2. Obliczając wartość hipotezy określ akcję adaptacji do wykonania ai.

3. Określ stan systemu si+1 po wykonaniu akcji ai.

4. Oblicz wartość nagrody (ang. reward) r = e(si)− e(si+1).

5. Zaktualizuj funkcję predykcji (hipotezę), stosownie do wartości r.

Jak widać, algorytmy uczenia ze wzmocnieniem działają w sposób iteracyjny dokonując

predykcji, określając wartość nagrody za dokonaną predykcję, i aktualizując wewnętrzną

funkcję hipotezy. Nagroda obliczana jest na podstawie różnicy wartości funkcji ewalu-

acji, pozwala ona zatem sprawdzenie czy wykonana akcja adaptacji przyczyniła się do

poprawy stopnia realizacji celu adaptacji.

Podsumowując, sposób działania algorytmów uczenia ze wzmocnieniem i ich własno-

ści w pełni adresują problemy związane z wyborem akcji adaptacji dla systemów SOA
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Rysunek 6: Sposób działania algorytmów klasteryzacji strumieni danych DenStream i
D-Stream.

przez komponent planowania. Pozostaje jedynie kwestia wskazania konkretnych algoryt-

mów klasteryzacji strumieni danych i uczenia ze wzmocnieniem, które mogłyby zostać

użyte do prototypowej implementacji i ewaluacji architektury RL-based Adaptive SOA.

Stanowi to temat kolejnej sekcji.

3.3. Wybór algorytmów do realizacji architektury RL-based Adaptive
SOA

Wskazanie konkretnych algorytmów klasteryzacji strumieni danych i uczenia ze wzmoc-

nieniem, które mogłyby posłużyć do prototypowej implementacji architektury RL-based

Adaptive SOA i jej ewaluacji wymagało wykonania szeregu kroków. Konieczne było

określenie pożądanych własności algorytmów, dokonanie teoretycznej analizy dostęp-

nych algorytmów w celu wyboru tych, które spełniały wskazane wymagania, dokonanie

ich praktycznej walidacji w symulowanych warunkach, oraz wprowadzenie niezbędnych

modyfikacji umożliwiających ich zastosowanie w architekturze RL-based Adaptive SOA.

Wszystkie te kroki musiały zostać wykonane oddzielnie dla obu rodzajów poszukiwa-

nych algorytmów. Efektem tych badań było wskazanie dwóch algorytmów klasteryzacji

strumieni danych – DenStream i D-Stream [18–20], oraz dwóch algorytmów uczenia ze

wzmocnieniem – Adaptive Gradient Descent (AGD) oraz Q-learning [21, 22] do realizacji

zaproponowanej architektury.

Wymagania wobec algorytmów klasteryzacji strumieni danych obejmowały przede wszyst-

kim zapewnienie ich odpowiedniej czułości na zmiany wartości parametrów zachodzące

w strumieniu wejściowym, czyli właściwego czasu reakcji, np. na pojawienie się no-

wych skupisk wektorów. Ponadto, konieczne było zapewnienie funkcjonalności odrzu-

cania szumu, możliwości wykrywania klastrów o dowolnych kształtach czy zapewnienie

rozsądnej złożoności obliczeniowej i pamięciowej. Efektem teoretycznej i praktycznej we-

ryfikacji, opisanej szczegółowo w osobnym artykule [23], był wybór algorytmów opartych

o analizę gęstości przestrzeni z postarzaniem wektorów – DenStream i D-Stream. Oba

algorytmy mają bardzo zbliżoną zasadę działania, która polega na podziale klastrowanej

przestrzeni na podprzestrzenie o niewielkim rozmiarze i ustalonym kształcie (hipersfer w

przypadku algorytmu DenStream i hipersześcianów w przypadku algorytmu D-Stream).

Dla każdej z takich podprzestrzeni gromadzone są statystyki gęstości punktów do nich

przypisanych, uwzględniające ich ’wiek’, czyli czas jaki upłynął od momentu ich pobra-

nia z strumienia. W celu otrzymania końcowego wyniku, sąsiadujące podprzestrzenie

posiadające odpowiednią gęstość są scalane w finalne klastry, natomiast pozostale pod-

przestrzenie (puste, bądź posiadające za niską gęstość) są odrzucane jako szum. Przykład
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tego procesu dla algorytmu DenStream zilustrowano na Rys. 6.

Głównymi wymaganiami wobec algorytmów uczenia ze wzmocnieniem, które zdetermi-

nowały ich ostateczny wybór były możliwość działania na nieograniczonej przestrzeni

stanów oraz możliwość ciągłej adaptacji do zmian zachodzących w tej przestrzeni [24].

Algorytmami uczenia ze wzmocnieniem, które są w stanie adaptować się dynamicz-

nie do zmian w przestrzeni stanów obserwowanego systemu są algorytmy AGD oraz

Q-learning. Oba te algorytmy działają według ogólnego schematu przedstawionego na

końcu poprzedniej sekcji, przy czym zakładają iż zmiany w obserwowanym systemie

zachodzą zgodnie z Procesem Decyzyjnym Markova [16]. Różnicą pomiędzy nimi jest

postać wewnętrznej funkcji hipotezy, oraz sposób jej aktualizacji.

Algorytm AGD zakłada że hipoteza ma postać wielomianu z dowolnymi jednomia-

nami (liniowymi, kwadratowymi, logarytmicznymi, itd.) oraz wektorem współczynników

θ = [θ0, θ1, θ2, ..., θN ], gdzie N jest stopniem wielomianu. Obliczenie wartości hipotezy

polega na podstawieniu wektora reprezentującego stan si do wielomianu i obliczeniu jego

wartości. Z kolei aktualizacja hipotezy polega na ’poprawieniu’ wartości współczynników

θ wg Wz. 1 (d(θ) oznacza różnicę pomiędzy wartością oczekiwaną hipotezy a wartością

otrzymaną dla wektora θ przed jego aktualizacją, natomiast α ∈ [0, 1] jest tzw. współ-

czynnikiem uczenia się (ang. learning factor)). Jak widać, każdy jeden współczynnik θ

jest modyfikowany proporcjonalnie do jego wkładu do błędu hipotezy.

θi = θi − α
∂

∂θi
d(θ) (1)

Należy nadmienić, że bezpośrednie zastosowanie powyższego algorytmu AGD do kla-

strów zwracanych przez komponent analizy nie byłoby możliwe, z uwagi na zbyt dużą

liczbę wymiarów przestrzeni stanów. Stąd, autor rozprawy zaproponował modyfikację

algorytmu AGD polegającą na wykorzystaniu własności zastosowanych algorytmów kla-

steryzacji i przypisywaniu współczynników θ tylko do tych współrzędnych, które róż-

nią się pomiędzy poszczególnymi klastrami. Redukuje to stopień wielomianu hipotezy z

rzędu setek/tysięcy do maksymalnie kilkunastu/kilkudziesięciu.

W przypadku algorytmu Q-learning hipoteza ma postać tablicy (tzw. q-tablicy) o wy-

miarach |S| × |A|, gdzie |S| jest liczbą możliwych stanów systemu natomiast |A| ilością

akcji adaptacji jakie można wykonać. Początkowo komórki tablicy inicjalizowane są loso-

wymi wartościami. Działanie algorytmu polega na aktualizacji wartości w komórkach na

podstawie wartości nagród otrzymanych po wykonaniu akcji adaptacji. Aktualizacje wy-

konywane są zgodnie z Wz. 2, będącym podstawowym równaniem algorytmu Q-learning.

We Wz. 2 q(si, ai) oznacza wartość w komórce odpowiadającej stanowi si i akcji ai, α

jest współczynnikiem uczenia się (podobnie jak w algorytmie AGD), natomiast γ ∈ [0, 1]

jest tzw. współczynnikiem obniżki (ang. discount factor). W wyniku tych aktualizacji

komórki odpowiadające akcjom właściwym dla danego stanu otrzymują większe warto-

ści niż pozostałe komórki. Należy również nadmienić, że postać Wz. 2 powoduje iż przy

zwiększaniu/zmniejszaniu wartości przypisanej do danej akcji znaczenie ma nie tylko

wartość aktualnej nagrody, ale również wysokość potencjalnej nagrody w kolejnym ze

stanów (drugi człon wzoru).
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q(si, ai) = (1− α)q(si, ai) + α(ri+1 + γmax
ai

q(si+1, ai)) (2)

Wybór akcji dla danego stanu podyktowany jest polityką wyboru akcji π, która na

podstawie wartości przypisanych poszczególnym akcjom w q-tabeli wybiera jedną z nich.

W literaturze zdefiniowanych jest wiele polityk wyboru akcji dla algorytmu Q-learning,

do ewaluacji architektury RL-based Adaptive SOA wybrano cztery popularne polityki:

• max-Q: wybierającą akcję z maksymalną wartością w q-tabeli dla danego stanu,

• ε-greedy: wybierającą z określonym prawdopodobieństwem akcję z maksymalną

wartością w q-tabeli dla danego stanu, tym większym im większa wariancja war-

tości dla tego stanu,

• Boltzmanna: stosującą bardziej ’losowy’ wybór akcji dla niewielkich wartości i

mniej losowy jeżeli istnieje wyróżniona wartość maksymalna,

• licznikową: uwzględniającą krotność wyboru akcji dla danego stanu i starającą się

’balansować’ ilość wykonań każdej akcji.

Podobnie jak w przypadku algorytmu AGD, nie jest możliwe bezpośrednie zastosowanie

algorytmu Q-learning do implementacji komponentu planowania, z uwagi na potencjal-

nie bardzo dużą bądź nawet nieskończoną liczbę możliwych stanów systemu SOA (a co

za tym idzie wierszy w q-tabeli). Powszechne w literaturze rozwiązanie tego problemu,

oparte o dyskretyzację przestrzeni stanów, okazało się być nieefektywne w przypadku

realizacji architektury RL-based Adaptive SOA. Dlatego autor rozprawy zaproponował

modyfikację algorytmu polegającą na transformacji przestrzeni S na przestrzeń wymia-

rów D, i przypisywanie wartości wymiarom, a nie konkretnym stanom. Ponieważ w

najgorszym przypadku przestrzeń D jest n-wymiarowa, zatem ilość wierszy w q-tabeli

redukuje się do maksymalnie kilkuset (w praktyce jest rzędu 20-30 pozycji). W ten

sposób możliwe staje się zastosowanie algorytmu Q-learning do realizacji architektury

RL-based Adaptive SOA.

4. Ewaluacja architektury RL-based Adaptive SOA

Niniejszy rozdział omawia krótko prototypową implementację architektury RL-based

Adaptive SOA wykonaną na potrzeby jej ewaluacji, oraz przedstawia podsumowanie

najważniejszych spośród uzyskanych wyników.

4.1. Implementacja architektury RL-based Adaptive SOA

Prototypowa implementacja architektury RL-based Adaptive SOA została zrealizowana

w formie platformy programowej, której komponenty stanowiące implementację pętli

MAPE-k można skonfigurować poprzez dobór algorytmów klasteryzacji strumienia da-

nych oraz uczenia ze wzmocnieniem. Taka forma implementacji miała na celu umożliwie-

nie przeprowadzenia testów rozwiązania w różnych konfiguracjach, tak aby możliwe było
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wskazanie najlepiej rokujących spośród nich. Z dodatkowych elementów niezbędnych do

poprawnego działania platformy należy wskazać komponent dokonujący normalizacji

danych pochodzących z monitoringu oraz mechanizm okien wstrzymania (ang. suspend

widnows).

Komponent normalizacji danych pomiarowych został wprowadzony w celu uproszcze-

nia definicji funkcji ewaluacji (jej definicja jest znacznie prostsza jeżeli wszystkie argu-

menty przyjmują wartości z tego samego przedziału) oraz łatwiejszego porównywania

stanów systemu. Działanie komponentu polega na normalizacji wektorów stanu osobno

w każdym wymiarze, za pomocą zadanych odgórnie wartości min/max, bądź w czasie

rzeczywistym bazując na obserwacji wartości w strumieniu.

Z kolei mechanizm okien wstrzymania polega na ustaleniu minimalnego okresu czasu

po wykonaniu akcji adaptacji, który musi upłynąć aby możliwe było wykonanie kolejnej

akcji. Mechanizm ten ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, zapewnia obiektywną ocenę

wykonanej akcji adaptacji, której skutek zazwyczaj widoczny jest z pewnym opóźnie-

niem wynikającym z przejściem systemu do nowego stanu i wykryciem nowego klastra

przez algorytm klasteryzacji strumienia danych. Po drugie, zapobiega zbyt częstemu

wykonywaniu akcji adaptacji, które mogłoby doprowadzić do ’szamotania się’ autono-

micznego zarządcy. Istotnym zagadnieniem jest wybór właściwego rozmiaru tego okna,

tak aby miało ono wystarczającą wielkość do zaobserwowania zmian w systemie, ale jed-

nocześnie nie spowalniało procesu adaptacji. Na szczęście, oba algorytmy klasteryzacji

strumieni danych zastosowane do prototypowej implementacji architektury RL-based

Adaptive SOA (DenStream i D-Stream) mają ściśle określony maksymalny czas jaki

zajmuje wykrycie zmian w rezultacie klasteryzacji (pojawienie się nowego klastra, zanik

istniejącego), i bazując na tej ich własności możliwe jest łatwe zdefiniowanie rozmiaru

okna wstrzymania.

4.2. Wyniki eksperymentów

Ewaluacja architektury RL-based Adaptive SOA została przeprowadzona na dwóch

przykładowych systemach usługowych: symulowanym systemie orkiestrującym dwa ro-

dzaje usług, oraz rzeczywistym systemie telemedycznym – TeleDICOM II. W przypadku

pierwszego systemu (symulowanego) porównanych zostało 10 konfiguracji platformy RL-

based Adaptive SOA, wyczerpujących wszystkie kombinacje algorytmów klasteryzacji

strumieni danych z algorytmami uczenia ze wzmocnieniem (2 algorytmy klasteryzacji i

2 algorytmy uczenia ze wzmocnieniem, przy czym algorytm Q-learning z czterema róż-

nymi politykami). Do ewaluacji na systemie telemedycznym TeleDICOM II wytypowano

jedynie pięć najlepszych konfiguracji, aby uniknąć dwukrotnego testowania błędnych

konfiguracji. Celem ewaluacji w obu scenariuszach była weryfikacja poprawności pro-

cesu adaptacji oraz funkcjonalności platformy, t.j. posiadania własności odróżniających

ją od innych rozwiązań, wymienionych pod koniec Sek. 2.

Rys. 7-9 przedstawiają przebieg parametrów QoS odnoszących się do pierwszego z przy-

kładowych systemów (symulowanego) przed, i po wprowadzeniu adaptacji za pomocą

platformy RL-based Adaptive SOA. Rys. 7 przedstawia przykładowy cykl parametrów

przed wprowadzeniem adaptacji. W przypadku pierwszego parametru (Service2.APT )
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Rysunek 7: Przebieg przykładowych parametrów związanych z QoS w symulowanym
systemie SOA (brak adaptacji).

Rysunek 8: Przebieg przykładowych parametrów związanych z QoS w symulowanym
systemie SOA, uzyskany dla algorytmów DenStream i Q-learning (polityka max-Q).

widoczne są dwa okresy kiedy jego wartość jest znacznie podwyższona (system jest

przeciążony), natomiast w przypadku drugiego parametru (Service3.ER) widoczny jest

jeden okres jego podwyższonej wartości i gwałtownych wahań.

Rys. 8-9 przedstawiają przebieg tych samych parametrów po zastosowaniu architektury

RL-based Adaptive SOA. W górnej części rysunków oznaczone są akcje adaptacji wyko-

nywane przez autonomicznego zarządcę. Dolny wykres przedstawia przebieg parametrów

związanych z kosztem infrastruktury po stronie dostawcy systemu. Rys. 8 przedstawia

przebieg uzyskany z użyciem algorytmu DenStream w komponencie analizy i algorytmu

Q-learning z polityką max-Q w komponencie planowania, natomiast Rys. 9 przebieg

uzyskany przy zastosowaniu algorytmu D-Stream w komponencie analizy i algorytmu

Q-learning z polityką ε-greedy w komponencie planowania. Jak widać, wykonywanie akcji

adaptacji skutkuje ogólnym poprawieniem przebiegu wartości obu parametrów. Wartości

poprawiają się skokowo, w odpowiedzi na wykonywane akcje adaptacji. Rys. 8 pokazuje

również, że zastosowanie algorytmu DenStream w fazie analizy skutkuje szybszą analizą

i wykonywaniem akcji, niż w przypadku algorytmu D-Stream.
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Rysunek 9: Przebieg przykładowych parametrów związanych z QoS w symulowanym
systemie SOA, uzyskany dla algorytmów D-Stream i Q-learning (polityka ε-greedy).

Rysunek 10: Przebieg przykładowych parametrów związanych z QoS w systemie Tele-
DICOM II (brak adaptacji).

W ramach porównania różnych konfiguracji platformy RL-based Adaptive SOA oce-

niono m.in. że przyrost stopnia wypełnienia wymagań QoS przez system po wprowadze-

niu adaptacji wynosił dla najlepszych konfiguracji od 25% do nawet 34%. Najlepszymi

konfiguracjami, t.j. cechującymi się największym przyrostem stopnia spełnienia QoS,

szybkim czasem adaptacji, dużą dokładnością wykonywanych akcji czy szybkim czasem

uczenia się, okazały się być konfiguracje oparte o algorytm Q-learning z zachłannymi

politykami wyboru akcji (max-Q, ε-greedy). Wybór algorytmu klasteryzacji strumienia

danych miał drugorzędne znaczenie, i wpływał jedynie na szybkość adaptacji czy uczenia

się.

Wyniki ewaluacji na systemie TeleDICOM II potwierdziły w większości rezultaty pierw-

szego etapu ewaluacji. Jedyną istotną różnicą w otrzymanych wynikach była lepsza

skuteczność adaptacji przy zastosowaniu algorytmu D-Stream w komponencie analizy.

Wynikało to z wolniejszej ewolucji rzeczywistego systemu SOA, jakim jest system Te-

leDICOM II, dla którego nie tyle miało znaczenie jak szybko zostanie wykonana akcja

adaptacji, ale to czy jest ona poprawna. Wykresy przebiegu przykładowych parametrów
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Rysunek 11: Przebieg przykładowych parametrów związanych z QoS w systemie Tele-
DICOM II uzyskany dla algorytmów DenStream i Q-learning (polityka max-Q).

przed i po wprowadzeniu adaptacji przedstawiają Rys. 10-11.

5. Podsumowanie i wnioski

Rozprawa przedstawia nowe podejście do realizacji adaptacji dynamicznych systemów

zorientowanych na usługi, oparte o zastosowanie strumieniowych algorytmów uczenia

maszynowego, t.j. algorytmów uczenia ze wzmocnieniem i klasteryzacji strumieni da-

nych. Podejście zaproponowane w rozprawie opiera się o standardowy wzorzec pętli

adaptacji MAPE-k, którego komponent analizy realizowany jest z wykorzystaniem al-

gorytmu klasteryzacji strumienia danych, a komponent planowania – z wykorzystaniem

algorytmu uczenia ze wzmocnieniem.

Zrealizowana zgodnie z założeniami rozprawy architektura RL-based Adaptive SOA sta-

nowi istotny postęp w stosunku do istniejących podejść do realizacji adaptacyjnych ar-

chitektur SOA, głównie z uwagi na dynamiczną samo-adaptację do zmian w systemie

będącym przedmiotem adaptacji. W szczególności zaproponowane podejście nie wymaga

ani dostarczenia żadnej wiedzy początkowej o adaptowanym systemie, ani nie ogranicza

możliwości aktualizacji posiadanej wiedzy czy zdobywania nowej w trakcie całego cyklu

życia systemu. Z innych zalet architektury RL-based Adaptive SOA należy wymienić

możliwość przetwarzania danych o dużej liczbie wymiarów oraz podejmowanie decyzji

w sposób globalny, odnoszący się do całego systemu.

Opisana w rozprawie architektura RL-based Adaptive SOA stanowi zatem istotny postęp

w dziedzinie adaptowalnych architektur SOA, otwierając nowe perspektywy ich maso-

wego wdrożenia, np. w obszarach takich jak systemy gridowe [25] czy telemedyczne [26].
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Jedynym poważnym ograniczeniem zaproponowanej architektury jest potencjalna możli-

wość podjęcia błędnych decyzji w trakcie etapu ’uczenia się’ systemu jak i na późniejszym

etapie ’douczania’. Problemy te jednak tylko nieznacznie zawężają zakres stosowalności

architektury, wykluczając oddanie pod jej kontrolę tych aspektów systemu, które mo-

głyby zostać uszkodzone bądź pogorszone w wyniku wykonania błędnych akcji adaptacji.

6. Akronimy

AC Autonomic Computing

AGD Adaptive Gradient Descent

AI Artificial Intelligence

AM Autonomic Manager

AOP Aspect Oriented Programming

DBSCAN Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise

IoT Internet of Things

IT Information Technology

MAPE-k MAPE-knowledge

RL Reinforcement Learning

S3 Service-Oriented Solution Stack

QoS Quality of Service

SLA Service Level Agreement

SOA Service-Oriented Architecture

TCA Traffic Condition Agreement
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