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Streszczenie
Artykuá prezentuje skalowalnoĞü systemów informatycznych w kontekĞcie systemu usáug e-administracji. Zaprezentowano opis systemów informatycznych, identyfikacjĊ wizualną profili skalowalnoĞci systemu informatycznego oraz dwa prawa skalowalnoĞci (prawo skalowalnoĞci Amdahla i prawo skalowalnoĞci uniwersalnej). Przedstawiono równieĪ przykáad skalowalnoĞci aplikacji w oparciu o przedstawione modele
skalowalnoĞci.
Sáowa kluczowe: prawo skalowalnoĞci Amdahla, prawo skalowalnoĞci uniwersalnej.

Wprowadzenie
Elektroniczna administracja wykorzystuje technologie informacyjne i telekomunikacyjne w administracji publicznej. E-administracja ma za zadanie zachĊciü
obywateli do wiĊkszego zaangaĪowania w procesy demokratyczne poprzez poprawienie jakoĞci Ğwiadczonych usáug publicznych, a jednoczeĞnie wspieraü funkcjonowanie mechanizmów paĔstwa. Elektroniczna administracja niesie za sobą zmiany
i usprawnienia organizacyjne oraz optymalizacjĊ procesów administracyjnych pod
kątem efektywnoĞci.
Wedáug badaĔ Capgemini z 2012 roku (na zlecenie Komisji Europejskiej)
mieszkaĔcy Unii Europejskiej deklarują, Īe korzystając z e-administracji najczĊĞciej wykorzystują nastĊpujące usáugi (Capgemini 2014, s. 21): poĞrednictwo
w poszukiwaniu pracy, rozliczenie podatku dochodowego, záoĪenie dokumentów
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o przyjĊcie na studia, Ğwiadczenia emerytalne, zmiana miejsca pobytu, dostĊp do
zasobów bibliotek publicznych i wiele innych. Wszystkie te usáugi e-administracji
są dostĊpne online (przez Internet) przez caáą dobĊ, we wszystkie dni tygodnia.
UĪytkownicy e-administracji wykorzystują moĪliwoĞü dostĊpu do usáug w dogodnym dla siebie momencie. CzĊsto jednak, pod koniec dat granicznych (ustawowych rozliczeĔ z administracją rządową lub samorządową), zdarzają siĊ okresy nasilonego wykorzystania usáug e-administracji. Bardzo duĪa liczba poáączeĔ uĪytkowników, którzy na ostatnią chwilĊ pragną skorzystaü z przysáugującego im prawa realizacji usáugi e-administracji, powoduje, Īe są czĊsto rozczarowani: powolnym dziaáaniem systemu, przerwami uniemoĪliwiającymi dokoĔczenie rozpoczĊtej usáugi, czasową niedostĊpnoĞcią usáug lub wrĊcz niedostĊpnoĞcią platformy informatycznej.
Systemy operacyjne, na których rezydują usáugi e-administracji, nie są w stanie dostosowaü siĊ do nasilenia siĊ usáug i odmawiają posáuszeĔstwa.
Przykáadem awarii związanej z brakiem skalowalnoĞci moĪe byü funkcjonowanie platformy ePUAP podczas skáadania deklaracji do ZUS o chĊci dalszego
oszczĊdzania na emeryturĊ w OFE (do 31 lipca 2014). System ePUAP umoĪliwia
zaáoĪenia profilu PUE na portalu ZUS. W poáowie okresu skáadania deklaracji (po 2
miesiącach) záoĪono ponad 200 tysiĊcy deklaracji, a pod koniec okresu (w ostatnim
tygodniu) dziennie skáadano okoáo 100 tysiĊcy deklaracji. System logowania do
systemu ePUAP byá w tym czasie wielokrotnie niedostĊpny (Epuap 2014), m.in. ze
wzglĊdu na zwiĊkszone obciąĪenie, skutecznie uniemoĪliwiając realizacjĊ usáugi
bez dodatkowego potwierdzenia profilu PUE w placówce ZUS. Ostatecznie w OFE
pozostaáo ponad 2,5 mln osób (z 14 mln dotychczasowych czáonków funduszy).
WiĊkszoĞü osób deklaracjĊ przesáaáa listownie w ostatnim tygodniu (okoáo 1 mln
osób).
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie idei skalowalnoĞci systemu
informatycznego w kontekĞcie systemu usáug e-administracji. Na początku zostanie
zaprezentowane pojĊcie skalowalnoĞci i jego zastosowanie w systemach informatycznych, w których wzrasta obciąĪenie. W kolejnej czĊĞci artykuáu zostanie przedstawiona identyfikacja wizualna profili skalowalnoĞci systemu informatycznego.
Zostaną równieĪ przedstawione dwa prawa skalowalnoĞci: prawo skalowalnoĞci
Amdahla i prawo skalowalnoĞci uniwersalnej, które umoĪliwiają wyraĪenie skalowalnoĞci systemu w postaci modelu matematycznego. Na koĔcu zostanie zaprezentowany przykáad skalowalnoĞci aplikacji oraz interpretacja modelu skalowalnoĞci
Amdahla i modelu skalowalnoĞci uniwersalnej.

1. SkalowalnoĞü
SkalowalnoĞü (ang. scalability) to zdolnoĞü systemu do dostosowywania siĊ do
rosnącego nasilenia siĊ usáug (Silberschatz 2005, s. 664). System skalowalny dosto-
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sowuje siĊ do wzrastającego obciąĪenia w sposób bardziej harmonijny niĪ ma to
miejsce w przypadku systemu nieskalowanego. Wraz ze wzrostem obciąĪenia wydajnoĞü maleje, aĪ do osiągniĊcia stanu nasycenia. System, który jest skalowany, powinien umoĪliwiaü funkcjonowanie w wysokim obciąĪeniu usáugami oraz powinien
w áatwy sposób umoĪliwiaü rozrastanie siĊ caáego systemu w sposób harmonijny.
SkalowalnoĞü umoĪliwia sprawdzenie, w jaki sposób zakáadana wydajnoĞü
bĊdzie skalowalna, jeĪeli zmianie ulegną obciąĪenia lub zasoby (np. rdzenie procesora, procesy, wątki).
W przypadku badania istniejącego systemu znajdującego siĊ pod obciąĪeniem
analizĊ wydajnoĞci naleĪy poprzedziü charakterystyką obciąĪenia i pomiarem osiąganej wydajnoĞci. Natomiast w celu przetestowania obciąĪenia wiĊkszego niĪ stosowane w produkcji – analizĊ wydajnoĞci poprzedza testowanie symulowanego
obciąĪenia. W obydwu przypadkach modelowanie analityczne pozwala przewidzieü
wydajnoĞü w oparciu o wyniki pomiaru lub symulacjĊ obciąĪenia.

2. Identyfikacja wizualna
W oparciu o przeprowadzone eksperymenty moĪna zbudowaü wykresy pokazujące wydajnoĞü systemu. WiĊkszoĞü profili skalowalnoĞci moĪna zidentyfikowaü
wizualnie, bez wnikania w model matematyczny (rys. 1).
Identyfikacja wizualna wydajnoĞci systemu jest moĪliwa za pomocą prostych
dwuwymiarowych wykresów. OĞ X przedstawia kierunek skalowania, natomiast oĞ
Y – osiągniĊtą wydajnoĞü (rys. 1).
Rodzaje profili skalowalnoĞci (Gregg 2014, s. 59):
– Profil skalowalnoĞci liniowej przedstawia wzrost wydajnoĞci wprost proporcjonalny do skalowanego zasobu. SkalowalnoĞü liniowa przedstawia
funkcja y = x (jest oznaczoną linią przerywaną na rys. 1a i 1b).
– Profil rywalizacji (rys. 1a) pokazuje spadek efektywnoĞci skalowania
w wyniku rywalizacji miĊdzy wspóádzielonymi zasobami. Jest to spowodowane faktem, Īe niektóre zasoby mogą byü uĪywane szeregowo.
– Profil koherencji (rys. 1b) pokazuje spadek efektywnoĞci skalowania,
przechodzący w spadek wydajnoĞci. Koszt, jaki poniesiemy w przypadku
staáego wzrostu wydajnoĞci, moĪe byü o wiele wyĪszy niĪ zalety, jakie
niesie za sobą skalowanie.
– Profil punktu zaáamania (rys. 1c) pokazuje, Īe moĪna wyznaczyü punkt zaáamania, w którym zmienia siĊ wzorzec skalowalnoĞci.
– Profil puáapu skalowalnoĞci (rys. 1d) pokazuje, Īe osiągniĊto pewne ograniczenie i dalsze skalowanie nie przyniesie wzrostu wydajnoĞci. NajczĊĞciej ma to związek z wykryciem „wąskiego gardáa” lub ograniczenia
w badanym systemie.
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a)

b)
Rywalizacja

c)

Koherencja

d)
Punkt zaáamania

Puáap skalowalnoĞci

Rys. 1. Profile skalowalnoĞci
ħródáo: opracowanie wáasne.

3. Prawo skalowalnoĞci Amdahla
Prawo skalowalnoĞci Amdahla jest najczĊĞciej omawiane w kontekĞcie przeprowadzania obliczeĔ równolegáych, w celu obliczenia maksymalnego wzrostu
szybkoĞci obliczeĔ przy uĪyciu wielu procesorów jednoczeĞnie. Prawo to pozwala
opisaü skalowalnoĞü systemu, biorąc pod uwagĊ szeregowe dane obciąĪające system, które nie skalują siĊ równolegle (rys. 2b). MoĪe zostaü zastosowane do analizy
skalowalnoĞci procesorów, wątków, obciąĪeĔ i innych zasobów. Prawo skalowalnoĞci Amdahla opisuje wzór:
ܥሺܰሻ ൌ

ܰ
ͳ  ߙሺܰ െ ͳሻ

gdzie:
C(N) – wzglĊdna pojemnoĞü,
N – wymiar skalowania (np. liczba procesorów, wątków, obciąĪenie),
Į – parametr okreĞlający stopieĔ szeregowoĞci oraz odchylenie od skalowalnoĞci
liniowej, ߙ߳ͲۃǢ ͳۄ.
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b)
równolegáe

Redukcja
czasu

równolegáe

szeregowe

..
Mniejsza
redukcja czasu

Rys. 2. Redukcja czasu w dwóch wariantach: idealna równolegáoĞü, dane przetwarzane
równolegle i szeregowe (prawo Amdahla)
ħródáo: opracowanie wáasne.

Prawo Amdahla pokazuje, Īe niemoĪliwe jest osiągniĊcie idealnej równolegáoĞci (rys. 2a), poniewaĪ istnieją pewne czĊĞci, które mogą zostaü przetworzone
jedynie szeregowo (szara czĊĞü na rys. 2b).
Aby zastosowaü prawo skalowalnoĞci Amdahla, naleĪy zebraü dane dla wymiaru skalowania N za pomocą mikrotestów wydajnoĞci (eksperymentalnie
w przypadku prostego obciąĪenia lub za pomocą generatorów obciąĪenia). W celu
ustalenia parametru Į naleĪy przeprowadziü analizĊ regresji.

4. Prawo skalowalnoĞci uniwersalnej
Prawo skalowalnoĞci uniwersalnej (ang. Universal Scalability Law) nawiązuje
do prawa skalowalnoĞci Amdahla, uwzglĊdniając jednoczeĞnie opóĨnienie koherencji ȕ (Gunther 2007, s. 56). Koherencja zostaáa pokazana jako profil skalowalnoĞci (rys. 1b). Prawo skalowalnoĞci Amdahla jest szczególnym przypadkiem prawa
skalowalnoĞci uniwersalnej dla ȕ=0. Prawo skalowalnoĞci uniwersalnej opisuje
wzór:
ܰ
ܥሺܰሻ ൌ
ሾͳ  ߙሺܰ െ ͳሻሿ  ߚܰሺܰ െ ͳሻ
gdzie:
C(N), N, Į – jak w prawie skalowalnoĞci Amdahla,
ȕ – parametr koherencji (opóĨnienie dla danych, aby staáy siĊ spójne).
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5. Przykáad skalowalnoĞci aplikacji

przepustowoĞü aplikacji

Dla pewnej aplikacji postanowiono zmierzyü przepustowoĞü (iloĞü wykonywanej pracy, szybkoĞü przekazywanych danych) w stosunku do liczby skalowanych
wątków. Dane wejĞciowe dla obydwu modeli (modelu skalowalnoĞci Amdahla
i modelu skalowalnoĞci uniwersalnej) zostaáy zaznaczone krzyĪykami, dalsze pomiary dodatkowe systemu – kóákami, model skalowalnoĞci Amdahla – krzywą
wykropkowaną, model skalowalnoĞci uniwersalnej – krzywą przerywaną (rys. 3).
Model skalowalnoĞci Amdahla dla aplikacji pokazuje, Īe dodawanie kolejnych wątków nie powoduje juĪ zwiĊkszenia wydajnoĞci na oczekiwanym poziomie.
MoĪe byü to dla nas sygnaáem, Īe naleĪy aplikacjĊ przebadaü i skonfigurowaü system w poszukiwanej optymalnej liczbie wątków.
Model skalowalnoĞci uniwersalnej dla aplikacji pokazuje, Īe w momencie
kiedy poziom wykorzystania procesora osiągnie 100% (w wyniku zwiĊkszającej siĊ
ciągle liczby wątków), wydajnoĞü zacznie spadaü. Jest to spowodowane kolejkowaniem zadaĔ i wzrastającym opóĨnieniem. W momencie osiągniĊcia maksymalnej
wydajnoĞci przepustowoĞü bĊdzie malaáa (wraz ze zwiĊkszającą siĊ liczbą kolejnych wątków). WiĊksza liczba wątków do obsáuĪenia spowoduje wiĊkszą liczbĊ
operacji przeáączania kontekstu, a wiĊc wiĊksze zuĪycie zasobów procesora
i mniejszą liczbĊ wykonanych na bieĪąco zadaĔ.

liczba wątków
dane wejĞciowe modelu
dodatkowe pomiary
model skalowalnoĞci Amdahla
model skalowalnoĞci uniwersalnej
Rys. 3. Modele skalowalnoĞci
ħródáo: opracowanie wáasne.
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Podsumowanie
SkalowalnoĞü jest bardzo dobrym mechanizmem umoĪliwiającym sprawdzenie systemów informatycznych pod kątem wydajnoĞci przy wzrastającym obciąĪeniu. Problem obciąĪenia w duĪym stopniu dotyczy usáug e-administracji, gdzie są
wyznaczone graniczne daty rozliczeĔ, przed którymi wzrasta natĊĪenie wykorzystania tych usáug. MoĪemy obliczyü, jak duĪe muszą byü zasoby systemu informatycznego, aby byá w stanie obsáuĪyü rosnące nasilenie siĊ usáug. Za pomocą profili
skalowalnoĞci moĪemy wyraziü wydajnoĞü systemu, bez zagáĊbiania siĊ w model
matematyczny. Identyfikacja wizualna profili skalowalnoĞci moĪe byü áatwa i efektywna, ale nie zastąpi modelu matematycznego. Bardzo czĊsto model systemu moĪe
odbiegaü od danych, co moĪe oznaczaü problem w samym modelu, báĊdne zrozumienie systemu lub problem w rzeczywistej skalowalnoĞci systemu.
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A SCALABILITY OF IT SYSTEMS
IN THE AREA OF THE E-GOVERNMENT

Summary
This article presents a scalability of IT systems in the area of the e-government.
The paper described IT systems, visual identification of IT systems’ scalability profiles
and two scalability laws (Amdahl’s Law of Scalability and Universal Law Scalability).
It also shows example of scalability of application based on the presented scalability
models.
Keywords: Amdahl’s Law of Scalability, Universal Law Scalability.
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