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АКТУАЛЬНІСТЬ

▸ Хмарна інфраструктура дуже популярна і широко 

використовується багатьма компаніями

▸ Хмарна інфраструктура дозволяє економити як на 

обслуговуванні і персоналі, так і на інфраструктурі

▸ Хмарна інфраструктура не надійна

▸ Системи повинні бути спроектовані для роботи у 

хмарному середовищі
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МЕТА І ЗАДАЧІ

▸ Мета:

Підвищити надійність та стійкість розподілених хмарних 

систем.

▸ Задачі:

Створити систему для вивчення нових слів, що 

спроектована для роботи у хмарній інфраструктурі та 

використовує переваги і мінімізує недоліки хмарного 

середовища.
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ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ

▸ єдиний шлюз для виконання всіх запитів

▸ реєстрація екземплярів сервісів у загальному реєстрі

▸ аналіз розподілених запитів та часу їх виконання

▸ автоматичне масштабування сервісів за рівнем 

використання CPU або оперативної пам’яті

▸ автоматичне масштабування сервісів за рівнем 

використання CPU або оперативної пам’яті або залежно 

від метрик користувача

▸ балансування навантаження

▸ режими для додавання та вивчення слів
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МІКРОСЕРВІСНА АРХІТЕКТУРА

‣ Розподілена за своєю природою

‣ Дозволяє масштабувати незалежні компоненти

‣ Сервіси швидко запускаються та виконують роботу
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МОНОЛІТНИЙ ПІДХІД

‣ Монолітна програма має всю 

свою функціональність у єдиному 

процесі

‣ Та масштабується через 

багатократне підняття всього 

застосунку на декількох серверах
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МІКРОСЕРВІСНИЙ ПІДХІД

‣ Мікросервісна система виділяє 

функціональні одиниці у окремі 

сервіси

‣ Та масштабується через 

багатократне підняття необхідних 

функцій на декількох серверах
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СИСТЕМА GLOSSARY 8



ВИДІЛЕННЯ РЕСУРСІВ ЗАВЧАСНО

Ресурси

Час

Передбачення

Фіксована кількість ресурсів

Виділення великої 

кількості ресурсів

Виділення великої 

кількості ресурсів



НЕОБХІДНІ ТА ДОСТУПНІ РЕСУРСИ

Ресурси

Час

Реальна потреба

Фіксована кількість ресурсів



ПРОБЛЕМА 1: ДАРМА ВИТРАЧЕНІ РЕСУРСИ

Ресурси

Час

Реальна потреба

Фіксована кількість ресурсів



ПРОБЛЕМА 2: НЕСПОДІВАНІ ПІКИ
НАВАНТАЖЕННЯ

Реальна потреба

Фіксована кількість ресурсів

Ресурси

Час



АВТОМАТИЧНЕ МАСШТАБУВАННЯ

▸ Для автоматизації масштабування був використаний 

оркестратор Kubernetes та його можливості по 

автоматизації горизонтального масштабування

▸ Автоматичне масштабування ресурсів у хмарному 

провайдері та масштабування в Kubernetes дозволяє 

досягти динамічної зміни обчислювальної потужності
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HORIZONTAL POD AUTOSCALER 14

▸ Функція горизонтального автоматичного масштабування

відстежує кількість екземплярів сервісів за різними

метриками



ЗБІР МЕТРИК ДЛЯ МАСШТАБУВАННЯ 15

▸ Метрики ресурсів збираються з kubelet агентів

▸ Метрики сервісів збираються до бази даних Prometheus 

та передаються до масштабувальника



СЕРВІС ЗБОРУ СТАТИСТИКИ 16



АВТОМАТИЧНЕ МАСШТАБУВАННЯ У
GLOSSARY 17

1 экземпляр

2 экземпляра

3 экземпляра

Час, хвилини

Довжина

черги, шт.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ KUBERNETES 18



▸ Мікросервісна архітектура дозволяє точно налаштовувати 

продуктивність системи

▸ Застосування автоматичного масштабування дозволяє 

будувати системи що підлаштовуються під поточне 

навантаження. Цей підхід не тільки підвищує стабільність 

систем, але також дозволяє зберігати ресурси на серверах, 

що дозволяє клієнтам мінімізувати обсяг необхідних ресурсів, 

коли рівень навантаження мінімальний. Використання 

користувацьких показників покращує точність автоматичного 

масштабування та надає широкий спектр можливостей 

налаштування розподіленої системи.

▸ За результатами інтеграції та ручних тестів підтверджено 

коректність роботи системи.

ВИСНОВКИ 19


