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АНОТАЦІЯ 

 

Волк М.О. Моделі, методи та інформаційна технологія управління 

розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних 

системах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Харківський національний 

університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2018. 

У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-прикладну проблему 

розробки моделей, методів та інформаційної технології управління розподіленим 

обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах для 

підвищення ефективності використання обчислювальних ресурсів та зниження часу 

виконання завдань. 

Об’єктом дослідження є розподілений обчислювальний процес в 

гетерогенних комп’ютерних системах. Предметом дослідження є методологія, 

моделі, методи та інформаційна технологія управління розподіленим 

обчислювальним процесом  в гетерогенних комп’ютерних системах. 

Методи дослідження:  дисертаційне дослідження базується на критичному 

аналізі теоретичних і прикладних розробок вітчизняних і зарубіжних вчених у 

галузі розробки моделей та методів розподілених інформаційних систем. Для 

вирішення поставлених завдань використані методи системного аналізу, теорії 

множин (для розробки моделі розподілу завдань в гетерогенних комп’ютерних 

системах, моделей завдань та обчислювальних ресурсів), загальної теорії систем 

(для дослідження та розробки методів розподілу завдань в розподілених 

обчислювальних системах), теорії імітаційного моделювання (для моделювання 

обчислювальних процесів в гетерогенних комп’ютерних системах). Для 

відображення динаміки поведінки окремих моделей використаний формальний 

апарат процесної алгебри. В основу подання розподілених програмних моделей 

покладений стандарт HLA (High Level Architecture). 

Розглянуто питання розвитку розподілених систем як середовища для 
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розв’язання задач великої обчислювальної складності. Наведено огляд технологій 

розподілених обчислень та Cloud-технологій,  існуючих планувальників завдань, 

мов опису завдань в гетерогенних розподілених комп’ютерних системах, аналіз 

існуючого програмного забезпечення підтримки розподілених обчислень, методів 

та засобів імітаційного моделювання як інструменту дослідження 

обчислювальних процесів у гетерогенних комп’ютерних системах, методів 

розподілу завдань.  

У роботі запропоновані методологічні основи управління розподіленим 

обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах. 

Пропонуються рішення архітектурного рівня для сервісів системи управління 

обчислювальними процесами в умовах розподілених ресурсів. Запропоновано 

універсальну, кластерну та гетерогенну структуру системи управління 

розподіленими обчисленнями. Наведена формалізація опису завдань та 

обчислювальних ресурсів, досліджені існуючі планувальники, формалізація задачі 

розподілу завдань за обчислювальними ресурсами. Запропоновано формалізацію 

процесу забезпечення функціональної стійкості розподіленого обчислювального 

процесу. Введена концепція використання сервісу менеджера пам’яті для 

реалізації функцій управління розподіленим обчислювальним процесом. 

В дисертаційній роботі вперше запропоновано теоретико-множинну модель 

обчислювального середовища в розподілених гетерогенних комп’ютерних 

системах, яка уніфікує опис завдання, комп’ютерних ресурсів та системи 

управління обчисленнями, що дозволяє формалізувати розподілений процес 

обчислень для створення комплексного підходу до підвищення ефективності 

обробки інформації в розподілених комп’ютерних системах. 

Розроблені концептуальні основи побудови системи управління 

розподіленим обчислювальним процесом, що базуються на комплексі методів 

аналізу завдань та обчислювальних ресурсів, імітаційному моделюванні 

обчислювальних процесів, комплексі методів підтримки функціональної стійкості 

розподілених обчислень. 

Вперше розроблено математичну модель розподіленого обчислювального 



4 

процесу, яка враховує динамічну зміну обсягів пам’яті, потоків даних між 

програмними компонентами завдання, час простою, методи синхронізації часу 

виконання, та використовує архітектуру гетерогенної комп’ютерної системи, що 

дозволяє забезпечити функціональну стійкість, задовольнити встановлені 

обмеження на обсяги оперативної пам’яті, час використання процесора, та 

знизити час простою обчислювальних ресурсів. 

Вперше розроблено комплекс методів для оцінювання та вибору призначень 

програмних компонент завдання за обчислювальними ресурсами з урахуванням 

кількісних оцінок розподіленого обчислювального процесу, що дозволяє 

використати призначення з найменшим часом виконання завдання та простоєм 

обчислювальних ресурсів під час реалізації обраної стратегії управління. 

Вперше розроблено методи забезпечення функціональної стійкості 

розподілених програмних завдань, які передбачають зберігання даних та стану 

програмних компонентів або історії їх змін у часі, що дозволяє автоматизувати 

процес відновлення працездатності розподіленого програмного забезпечення 

після відмови обчислювального ресурсу або комунікаційного каналу зв’язку. 

Удосконалено метод оцінки часу виконання програмних завдань в 

гетерогенних комп’ютерних системах, що, на відміну від існуючих, враховує 

обсяг пам’яті програмних модулів, обсяги даних, які передаються між 

програмними компонентами, час простою ресурсів, час та обсяги пам’яті щодо 

забезпечення функціональної стійкості, що дозволяє оцінити час виконання 

програмних завдань при розподілі ресурсів з урахуванням обмежень на обсяг 

пам’яті, сумарний час простою обчислювальних ресурсів для різних методів 

синхронізації завдань. 

Удосконалено метод розподілу завдань за обчислювальними ресурсами в 

пакетному режимі, який на відміну від існуючих методів, враховує параметри 

трафіку стосовно завантаження завдання та трафіку між програмними компонентами 

завдання, що дозволяє підвищити ефективність використання гетерогенних 

комп’ютерних систем за рахунок зменшення часу виконання пулу завдань. 

Набула подальшого розвитку модель подання завдань і ресурсів у 
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гетерогенних комп’ютерних системах, яка, на відміну від існуючих, враховує 

методи розподілу завдань за ресурсами та обсяги мережного трафіку в процесі 

завантаження і виконання завдань, що дозволяє скоротити час виконання завдань 

та зменшити навантаження на мережі передачі даних. Модель розширена за 

рахунок множини методів розподілу та додаткових параметрів при поданні 

обчислювальних ресурсів та завдань, що дозволяє здійснювати сукупність 

експериментів для різних вхідних пулів завдань із подальшим вибором плану 

розподілу з мінімальними часом виконання пулу завдань та мінімальним 

простоєм обчислювальних ресурсів для їх запуску; здійснювати підбір 

обчислювальних ресурсів з урахуванням мінімізації часу обміну даними між 

програмними компонентами в завданні. Використання у моделях сумарної 

затримки часу передачі пакетів даних і пропускної здатності каналу зв’язку 

дозволяють скоротити час виконання пулу завдань, що підвищує ефективність 

використання обчислювальних ресурсів в гетерогенних комп’ютерних системах. 

Набули подальшого розвитку методи розподілу програмних завдань за 

обчислювальними ресурсами, які, на відміну від існуючих, дозволяють 

здійснювати розподіл ресурсів з максимальним просуванням часу виконання в 

умовах обмежень на обсяг оперативної пам’яті, часу простою і обрати методи 

синхронізації та забезпечення функціональної стійкості програмних компонентів 

завдання, що дозволяє зменшити час виконання, обсяги пам’яті, трафік 

обслуговування  завдання та кількість потрібних обчислювальних ресурсів і тим 

самим підвищує ефективність процесу розподілених обчислень.  

Набула подальшого розвитку методологія управління обчислювальним 

процесом в розподілених комп’ютерних системах, яка базується на системних 

принципах гетерогенності програмних завдань та ресурсів, вибору стратегії 

управління, вибору методів розподілення ресурсів, зв’язності програм та урахування 

трафіка у завданні, вибору методів синхронізації, функціональної стійкості та 

моделювання розподіленого обчислювального процесу, що забезпечує ефективне 

використання обчислювальних ресурсів та знижує час виконання завдань. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що розроблено  
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математичне, методологічне та технічне забезпечення системи управління 

розподіленими обчисленнями, в основу якої покладено інформаційні технології 

дослідження обчислювального процесу з урахуванням моделей завдань, 

обчислювальних ресурсів та середовища виконання, імітаційного моделювання 

обчислювального процесу та забезпечення функціональної стійкості 

обчислювального процесу. Запропоновано структуру системи управління 

розподіленими обчисленнями, яка реалізує додаткові функції для ефективного 

розподілу та динамічного перерозподілу завдань у випадку відмови 

обчислювального ресурсу. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Харківського національного університету радіоелектроніки в рамках таких 

держбюджетних тем: «Розробка структури Харківського ресурсно-операційного 

GRID-центру та його ресурсів» (№ ДР 0107U010616), «Розробка та дослідження 

застосування GRID-порталу Харківського ресурсно-операційного GRID-центру» 

(№ ДР 0108U008261), результати наукових досліджень використані в науково-

технічному звіті «Створення науково-методичних основ забезпечення живучості 

мережних систем обміну інформацією в умовах зовнішнього потужного НВЧ 

випромінювання» (№ДР 0117U003916) у розділі «Дослідження способів 

забезпечення живучості інформаційно-комунікаційних систем». 

Результати дисертаційної роботи впроваджені: на Державному підприємстві 

Науково-дослідному технологічному інституті приладобудування (ДП НДТІП), на 

державнім підприємстві «Центральне конструкторське бюро «ПРОТОН»,  у 

практичну діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Альтер 

сістемс», у Харківському національному університеті радіоелектроніки на кафедрі 

електронних обчислювальних машин в процесі проведення лекційних занять і 

лабораторних робіт з курсів «Системне програмування», «Технології 

високопродуктивних хмарних обчислень», «Інтерфейси паралельного 

програмування» та «Паралельне моделювання на інноваційних HPC системах». 

Матеріали дисертації повною мірою викладені у 84 роботах, з них – 

32 статті у виданнях, які зазначені в переліку фахових видань України з технічних 
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наук (з них 7 за особистим авторством); 17 праць входять до міжнародних 

науково-метричних баз, з них 3 – до бази Scopus;  52 тези доповідей міжнародних 

конференцій та симпозіумів, 1 з них – до бази Scopus; 8 публікацій англійською 

мовою; 14 праць опубліковані одноособово. 

Ключові слова: інформаційні технології, розподілені обчислення, 

гетерогенні комп’ютерні системи, програмні завдання, розподілення ресурсів, 

функціональна стійкість, система управління. 
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ABSTRACT 

 

Volk M. O. Models, methods and information technology of the distributed 

computing process management in heterogeneous computer systems. – Qualifying 

scientific work as a manuscripts. 

Thesis for obtaining the doctoral degree in technical sciences in the specialty 

05.13.06 – Information Technologies. – Kharkiv National University of Radio 

Electronics, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2018. 

In thesis the solution of the scientific and applied problem of the development of 

methodological bases, models, methods and information technology of the control of 

the computing process in distributed heterogeneous computer systems for improved 

efficiency of the resources using  and time reduction of  the tasks implementation is 

proposed. 

The object of research – computing processes in distributed heterogeneous 

computer systems. The subject of research is methodology, models, methods and 

information technology that provide implementation of the control functions for 

computing process in distributed heterogeneous computer systems. 

The research  is based on the critical analysis of the results of modern theoretical 

and applied developments of ukrainian and foreign scientists in this  IT field. To solve 

applied tasks, methods of the theory of sets (for developing a model of task assignment 

in heterogeneous computer systems, task models and computing resources), general 

systems theory (for researching and developing methods for assigning tasks in 

distributed computing systems), the theory of simulation (for simulation of distributed 

computing processes in heterogeneous computer systems) were used. To represent the 

dynamics of behavior of local models, a formal apparatus of a process algebra was used. 

Distributed software models are based on the HLA (High Level Architecture) standard. 

The problem of  distributed systems evolution as an environment for solving 

problems of  high performance computing is considered. An overview of Distributed 

Computing Technologies and Cloud technologies, modern Task Schedulers, job 

descriptions languages in heterogeneous distributed computer systems, analysis of 
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existing distributed computing support software, methods and tools for simulation as a 

tool for computing process research in heterogeneous computer systems, methods for 

tasks distribution. 

The methodological bases of the distributed computing process control in 

heterogeneous computer systems are proposed in the work. The architectural level 

solutions for the services of the control system of computing processes in conditions of 

distributed resources are offered. The universal, cluster and heterogeneous structure of 

the distributed computing management system is proposed. The formalization of tasks 

description and computing resources is presented, existing planners, the formalization 

problem of task distribution on computing resources are researched. The formalization 

of the process of ensuring the functional stability of the distributed computing process is 

proposed. The concept of using the memory manager service for implementation of 

distributed computing control functions is implemented. 

In the research the set-theoretic model of the computing environment during the 

task execution in distributed heterogeneous computer systems is proposed. It unifies the 

computing task and computer resources description that allows formalizing the 

distributed computing process and realize an integrated approach for increasing the  

distributed computing efficiency.  

The conceptual bases of construction of a distributed computing management 

system based on a set of methods for problem analysis and computing resources, 

computing processes simulation, a set of methods for functional stability of distributed 

computing are developed. 

The distributed computing process mathematical model that take into account 

dynamic changes in memory capacity, data flows between local software modules, idle 

times, time synchronization methods, functional stability methods and architecture of 

heterogeneous computer system, which allows to provide the established limits on the 

amount of  RAM, CPU usage time and minimize computing idle time for different 

conditions of program components synchronization in jobs was developed. 

The set of methods of distribution scheme estimating and selection for job 

distribution on computing resources was developed, that using quantitative estimation 
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parameters of the distributed computing process for each of  assignment schemes, which 

allows to use the assignment scheme with a minimum run-time and idle time during the 

implementation of the chosen management strategy.  

Methods for ensuring the functional stability of distributed software jobs was 

developed, which allow to provide data storage and software components state or the 

history of their changes in time, which allows the automation of software restoration 

process after computing resource or communication channel failure. The choice of 

method for ensuring functional stability depends on the management strategy. 

The method of estimating the time of execution of program tasks is improved, 

which, in contrast to the existing ones, takes into account the memory amount of 

software modules, the amount of data transmitted between software components, the 

idle time of resources, time and memory volume to provide functional stability, which 

allows to evaluate program jobs executing time for different resource allocation 

schemes, taking into account the limits on the memory amount, the total idle time of 

computing resources and various methods of  job program components synchronizing. 

The method for  jobs pool allocation on computing resources is improved, which, 

unlike existing methods, takes into account traffic parameters for downloading  jobs and 

traffic between program components of a job, which allows to increase efficiency of 

using heterogeneous computer systems by reducing jobs pool performing time. 

Model for representing tasks and resources in heterogeneous computer systems 

has been developed further, which, unlike existing ones, takes into account jobs 

allocation methods on resources and amounts of network traffic in the process of 

downloading and executing jobs, which allow reducing  job execution time and reduces 

network workload. This model is enlarged via distribution methods and additional 

parameters in the description of computing resources and jobs, which allows realize a 

set of experiments for various input jobs pool with the further choice of a distribution 

plan with a minimum jobs pool execution time and minimal computing resources idle  

for their launch; to perform selection of computing resources through the minimization 

of the data exchange time between program components in a job. Using in models of 

the total latency of data packets transmission and communication channel bandwidth 
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allow reduce of pool time performing, which increases the efficiency of using of 

computing resources in heterogeneous computer systems. 

The methodology for managing the computing process in distributed computer 

systems has been further developed, based on the system principles of heterogeneity of 

program tasks and resources, the choice of a strategy for management, the choice of 

resource allocation methods, the coherence of programs and the consideration of traffic 

in the task, the choice of synchronization methods, functional stability and simulation of 

a distributed computing process that ensures the efficient use of computing resources 

and reduces the execution time of tasks. 

Methods for distributing program jobs on computing resources were further 

developed, which, unlike existing ones, allow to allocate resources with maximum 

progression of execution time in limit terms on RAM amount, idle time and select of 

most optimal synchronization methods and ensure the functional stability of the job 

program  components, which increase the distributed computing process efficiency by 

reducing the execution time, memory capacity, reducing traffic job service and number 

of computing resources. 

The practical importance of results: mathematical, methodological and technical 

support of distributed computing management system has been developed, based on the 

information technologies of computing process research with task models, computing 

resources and execution environment, simulation of computing process and providing 

functional stability of computing process. The structure of the distributed computing 

management system was proposed, which implements additional functions for efficient 

distribution and dynamic jobs redistribution in case of computing resource failure. 

The thesis is executed in accordance with the research plan of the Kharkiv 

National University of Radio Electronics in the framework of the following state 

themes: «Development of the structure of the Kharkiv resource-operational GRID-

center and its resources» (№ДР 0107U010616), «Development and research of 

application of GRID-portal of Kharkiv resource  operational GRID-center» 

(№ДР 0108U008261), the results of scientific researches are used in the scientific and 

technical report «Creation of scientific and methodical foundations for ensuring the 
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survivability of network information exchange systems in terms of external powerful 

microwave radiation» (№ДР 0117U003916) in the chapter «Research ways to ensure 

the information and communication systems survivability». 

The results of the dissertation work were implemented in: State Enterprise 

Scientific and Research Technological Institute of Instrumentation, State Enterprise 

«Central Design Bureau « PROTON», practical activities of the «Alter Systems» LTD, 

Kharkov National University of Radio Electronics at the Department of Electronic 

Computers for lectures, practical and laboratory classes for courses «System 

programming», «Technologies of high-performance cloud computing», «Interfaces of 

parallel programming» and «Parallel simulation on innovative HPC systems». 

The thesis materials are fully presented in 84 scientifical works, including 

32 articles in the publications that are listed in the list of professional publications of 

Ukraine in technical sciences (7 from them are personal authorship); 17 works are in 

international scientific-metric databases, 3 – in the Scopus database; 52 – abstracts of 

international conferences and symposiums, 1 – in the Scopus database ; 8 publications 

in English; 14 works are published personally. 

Keywords: information technologies, distributed computing, heterogeneous 

computer systems, program tasks, resource allocation, functional stability, control 

system. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ІТ – інформаційна технологія 

GRID – технологія, яка заснована на об’єднанні декількох комп’ютерів для 

вирішення єдиної обчислювально-складної задачі, яка розбита на підзадачі. GRID 

застосовується для вирішення наукових та математичних задач, що вимагають 

значних обчислювальних ресурсів 

GRASS (GRid Advanced Simulation System) – імітаційне середовище 

моделювання 

БД – база даних 

ІМ – імітаційна модель  

 ІТ – інформаційна технологія 

КВД – кластер високої доступності  

ОС – операційна система 

ПЗ – програмне забезпечення  

ПЗПР – програмне забезпечення проміжного рівня 

ППЗ – прикладне програмне забезпечення 

СПЗ – спеціалізоване програмне забезпечення 

РОС – розподілена обчислена система 

CAD – Computer Aided Design 

CASE – Computer Aided Software Engineering 

CCS – Communication concurrent processes  

ClassAd – Classified Advertisement  

CLR – Common Language Runtime 

FCFS – First-Come First-Served 

FIFO – First In First Out  

HPF – Highest Priority First 

HLA – High Level Architecture  

JDL – Job Description Language  

JSDL – Job Submission Description Language 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Сьогодні спостерігаємо інтенсивний розвиток 

інформаційних технологій, пов'язаних з розподіленою обробкою інформації. До 

найбільш масштабних з них відносять GRID і технології використання хмарних 

обчислень. Ця тенденція викликає підвищений інтерес до суміжних 

інформаційних технологій, які використовують хмарні та віддалені комп’ютерні 

ресурси як інструмент. Наприклад, до таких напрямків відноситься розподілене 

імітаційне моделювання, яке зараз активно використовується у науково-

дослідних, прикладних та інженерних роботах. А в значному обсягу проектах все 

більше приділяють увагу саме розподіленому моделюванню. Окрім цього, на 

сьогодні важко відшукати сферу виробництва, в якій би не застосовувалися 

інформаційні технології розподілених обчислень, за допомогою яких 

здійснюється діяльність окремих компаній. Вони дозволяють автоматизувати та 

вдосконалити ряд виробничих процесів, що полегшує працю, зокрема там, де 

робота пов’язана з виконанням небезпечних для життя дій. 

Інформаційна технологія (ІТ) – це практична діяльність і прикладна наука, 

що пов’язана з даними та інформацією. Прикладом застосування ІТ є збір, 

обробка, забезпечення безпеки, передача, взаємообмін, уявлення, управління, 

організація, зберігання та відновлення даних та інформації [1, 2]. ІТ 

застосовуються в освіті, допомагаючи формуванню незалежної інформаційної 

особистості, підштовхують до прийняття правильних рішень і ефективному 

використанню інформаційних ресурсів. В.Г. Кремень зазначає, що «ХХI століття 

не тільки висуває нові вимоги до людини, а отже, і до освіти, але і створює нові, 

раніше небачені можливості для освітньої діяльності. Перш за все, це пов’язано з 

сучасними інформаційними технологіями, комп’ютерною технікою, яка істотно 

розширює пізнавальні можливості людини» [3]. 

Зараз важко уявити комп’ютерну техніку, яка працює автономно та не 

використовує віддалені ресурси, такі, як бази даних, сайти, дата-центри. Навіть 

невеликі мобільні пристрої, як правило, мають інтерфейси для підключення до 
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інших комп’ютерних елементів або систем, тобто мають можливість брати участь 

у вирішенні розподілених завдань.   

Інформаційні потоки, які використовуються у всіх сферах людської 

діяльності та забезпечують ефективну роботу фахівців, обробляють комп’ютери, 

що розташовані у різних частинах світу. Наприклад, за допомогою комп’ютерів 

відбувається пошук необхідної інформації, її обробка та аналіз, спрямований на 

прийняття управлінських рішень, спілкування з партнерами, виконання складних 

інженерних розрахунків та ін. Великий вплив інформаційні технології здійснюють 

на науку, культуру, освіту і навіть суспільно-політичне життя, що призводить до 

активного розвитку людської цивілізації. Як показує практика, індустріальний 

етап розвитку людства повільно, але неминуче поступається місцем 

інформаційного етапу [4]. На сьогодні існує безліч ІТ, які допомагають людям у 

повсякденному житті.  

Найбільш поширеними проектами організації розподілених обчислень є 

GRID-технології та технології хмарних обчислень, які спрямовані на розподіл 

обчислювальних завдань за комп’ютерними ресурсами. Такі системи зазвичай є 

узгодженими, з відкритим інтерфейсом та стандартизовані, що забезпечує 

гнучкий, безпечний, скоординований розподіл ресурсів. Наприклад, в GRID-

системах він здійснюється у рамках віртуальної організації [5]. З розвитком GRID 

та хмарних технологій з’явилась можливість вирішувати обчислювальні завдання 

великого обсягу для різних сфер, (наука, бізнес, техніка, медицина, економіка та 

ін.). 

Будь-яка розподілена система зазвичай є неоднорідною (гетерогенною), 

тому що будується на множині розподілених в просторі обчислювальних ресурсів. 

Завдання, що надходять до виконання в комп’ютерну систему, також неоднорідні, 

що ускладнює задачу ефективного розподілу. Тому важливе місце у ході при 

розподілу відводять технологіям планування завдань, в обов’язки яких входить 

складання розкладу використання обчислювальних ресурсів. Багато досліджень 

направлено на створення методу розподілу завдань за обчислювальними 

ресурсами, який дозволив би мінімізувати час простою ресурсів, скоротити обсяги 
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та час переданої інформації між ними. 

Значну роль в дослідженнях цієї галузі відводять роботам вітчизняних та 

зарубіжних авторів: А.М. Бершадського [6], І.В. Бичкова [7,8], І.А. Голубєва [9], 

Ж.Б. Кальпеєвої [10], Н.В. Покусіна [11], Є.Ю. Селіверстова [12], 

Б.А. Телесніна [13], D. Agrawal [14], A. Amar, R. Bolze, E. Boix [15], B. Amedro, 

V. Bodnart-chouk [16], L. Baduel, H. Zhao, R. Sakellariou [17]. 

Сьогодні широкого розповсюдження набули ресурсомісткі завдання, які для 

свого вирішення вимагають великої кількості обчислювальних ресурсів. Для 

таких задач використовуються територіально розподілені обчислювальні системи. 

Одним із прикладів таких систем є кластерні системи. В їх основі лежить 

забезпечення стабільної роботи певного набору служб, побудованих на відкритих 

стандартах, та проміжне програмне забезпечення [18]. 

Висока вартість експлуатації розподілених обчислювальних систем і 

комунікаційних мереж, що їх об'єднують, вимагає ефективного прогнозування 

поведінки розподіленого обчислювального процесу. До факторів, що впливають 

на вартість його проведення, відносять як параметри обчислювального 

середовища, так і характеристики самого завдання. Останнє обумовлює 

актуальність питання аналізу умов виконання та параметрів обчислювальних 

завдань. 

Для вирішення цього питання активно залучаються засоби імітаційного 

експерименту, що вимагає наявність формального уявлення про розподілений 

обчислювальний процес і можливості проведення з ним певних операцій, які 

показують зміну основних характеристик програмного середовища в часі. Серед 

сучасних робіт, які спрямовані на створення такого формального апарату, можна 

віднести роботи В.В. Окольнішнікова [19, 20], Т.В. Вознесенської [21, 22, 23, 24]. 

Специфіка подання розподілених програм як паралельно виконуваних процесів 

визначає часте використання в питаннях аналізу процесної алгебри, розробленої 

Ч. Хоаром [25, 26, 27] і Р. Мілнером [28]. Для моделювання джерел і 

перетворювачів інформації, з одного боку, цілком підходить класична теорія 

інформації, розроблена К. Шеноном в 40-х роках ХХ століття й істотно доповнена 
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роботами Н. Вінера, В.А. Котельникова та А.Н. Колмогорова. Однак, з іншого 

боку, класична теорія інформації не враховує взаємодії та внутрішньої природи 

цих джерел та перетворювачів інформації. 

Розподіл обчислювальних ресурсів здійснює планувальник (брокер), який 

виступає посередником між постачальниками завдань і обчислювальними 

ресурсами, він реалізується за допомогою певного методу розподілу. Сьогодні 

існує низка систем управління й розподілу ресурсів, проте планувальники, які 

наявні в них, не дають ефективного способу розподілу завдань, з їх допомогою 

користувач може лише скористатися одним простим алгоритмом. Завдання, які 

надходять на вхід планувальника, є різнорідними, що створює додаткові труднощі 

під час їх розподілу. Розроблення методу і технології розподілу завдань (з 

урахуванням ряду додаткових параметрів) за обчислювальними ресурсами є 

актуальною проблемою, оскільки вибір останніх визначає ефективність 

використання всієї системи. Правильний вибір впливає на час простою 

обчислювальних ресурсів, скорочує його, а також обсяги переданої між 

пристроями інформації тощо. 

Якість розподілення обчислювальних ресурсів визначає можливість відмови 

окремого ресурсу або комунікаційного каналу. Тому важливим елементом таких 

систем є можливість підтримки живучості або функціональної стійкості, тобто 

продовження обчислювального процесу при відмові одного (кількох) з  

розподілених програмних компонентів. Цим питанням  присвячені роботи 

вітчизняних та зарубіжних авторів О.Г. Додонова, Д.В. Ланде [29, 30], 

Ю.Ю. Громова [31], C. Shelton [32], R.Ellison, J. Robert [33].  

Існуючі натепер методи та засоби управління розподіленим 

обчислювальним процесом в гетерогенних клаcтерних та хмарних системах 

мають значні недоліки, що призводять до зниження ефективності роботи і 

підвищення витрат на її виконання. За наявною у відкритому доступі 

інформацією, серед причин виникнення цих недоліків слід виділити факт 

еволюційного розвитку таких засобів, які спиралися на використання моделей, 

методів та інформаційних технологій, що розроблялися в умовах локальних 
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комп’ютерних систем, кластерів, а на більш високому рівні об’єднувалися за 

допомогою існуючих на той час комунікаційних засобів.  Крім того, з часом 

виникло протиріччя між різко зростаючою складністю сучасних обчислювальних 

задач і потенційними технологічними можливостями існуючих інструментальних 

засобів управління розподіленим обчислювальним процесом, які повинні 

враховувати широке коло функціональних вимог до завдань, середовища 

виконання та ресурсів. З огляду на це виникає необхідність підвищення 

ефективності використання обчислювальних ресурсів та зниження часу 

виконання завдань в клаcтерних та хмарних системах. Таким чином актуальною є 

науково-прикладна проблема розробки моделей, методів та інформаційної 

технології управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних 

комп’ютерних системах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукової, науково-

технічної діяльності Харківського національного університету радіоелектроніки в 

рамках таких держбюджетних НДР: 

- «Розробка структури Харківського ресурсно-операційного GRID-центру та 

його ресурсів», договір № 9 (28.09.07–31.10.07, 01.12.07–31.12.07) між ХНУРЕ і 

«ІПСА» НТУУ «КПІ», що виконувалася на підставі договору «ІПСА» НТУУ 

«КПІ» з Міністерством освіти і науки України №ІТ/506-2007 (№ДР 0107U010616), 

Державної програми «Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті і 

науці» на 2006–2013 рр.;  

- «Розробка та дослідження застосування GRID-порталу Харківського 

ресурсно-операційного GRID-центру», договору № 08-22 (08.04.07–27.06.08) і 

№ 08-22/9 (01.07.08–30.09.08) між ХНУРЕ і «ІПСА» НТУУ «КПІ», що 

виконувалася на підставі Договору «ІПСА» НТУУ «КПІ» з Міністерством освіти і 

науки України № ІТ/506-2013(№ ДР 0108U008261), Державної програми 

«Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2013 рр.  

Автор брав участь у виконанні робіт як відповідальний виконавець. 

Науково-практичний ефект від використання результатів дисертаційної роботи: 



51 

проведено аналіз концепцій, архітектури, конфігурацій обчислювальних ресурсів, 

програмного забезпечення сучасних національних проектів GRID; здійснено 

підключення до суперкомп’ютерного центру Національного технічного 

університету України «КПІ» та тестування потужності бібліотек інтерфейсу 

паралельного програмування PVM на прикладі ряду задач; проведено розподілене 

імітаційне моделювання різних конфігурацій і системних налаштувань 

Харківського ресурсно-операційного GRID-центру та його ресурсів, а також 

аналіз конфігурацій в ході використання GRID-порталу на різних додатках. 

Результати наукових досліджень згідно вказаних робіт використані в 

науково-технічних звітах про НДР № 08-22, НДР № 9, НДР № 08-22/9 

Харківського національного університету радіоелектроніки. 

Результати наукових досліджень стосовно забезпечення життєздатності 

розподіленого програмного забезпечення було використано в звіті про науково-

дослідну роботу за договором від 20.09.2017 р. № Ф76/109-2017 «Створення 

науково-методичних основ забезпечення живучості мережних систем обміну 

інформацією в умовах зовнішнього потужного НВЧ випромінювання» (№ДР 

0117U003916) у розділі «Дослідження способів забезпечення живучості 

інформаційно-комунікаційних систем». 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

ефективності використання обчислювальних ресурсів та зниження часу 

виконання завдань в гетерогенних комп’ютерних системах шляхом розробки та 

реалізації моделей, методів, інформаційної технології управління розподіленим 

обчислювальним процесом. 

Згідно зі сформульованою метою в дисертаційній роботі необхідно 

вирішити такі завдання: 

- провести аналіз існуючих підходів до управління обчислювальним 

процесом в комп’ютерних системах;  

- сформувати системні принципи методології управління розподіленим 

обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах; 

- розробити теоретико-множинну модель розподіленого обчислювального 
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середовища в гетерогенних комп’ютерних системах; 

- розробити математичну модель розподіленого обчислювального процесу;  

- розробити комплекс методів для оцінювання та вибору призначень 

програмних компонентів завдання за обчислювальними ресурсами; 

- розробити методи забезпечення функціональної стійкості розподіленого 

обчислювального процесу;  

- удосконалити метод оцінки часу виконання програмних завдань; 

- удосконалити методи розподілу програмних завдань за обчислювальними 

ресурсами; 

- розробити модель подання завдань і ресурсів у гетерогенних 

комп’ютерних системах; 

- розробити прикладну інформаційну технологію управління розподіленим 

обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах; 

- провести апробацію та впровадження результатів досліджень у ході 

вирішення практичних завдань. 

Об’єкт дослідження – розподілений обчислювальний процес в 

гетерогенних комп’ютерних системах. 

Предмет дослідження – методологія, моделі, методи та інформаційна 

технологія управління розподіленим обчислювальним процесом  в гетерогенних 

комп’ютерних системах. 

Методи дослідження.  Дисертаційне дослідження базується на критичному 

аналізі теоретичних і прикладних розробок вітчизняних і зарубіжних вчених у 

галузі розробки моделей та методів розподілених інформаційних систем. Для 

вирішення поставлених завдань використані методи системного аналізу, теорії 

множин (для розробки моделі розподілу завдань в гетерогенних комп’ютерних 

системах, моделей завдань та обчислювальних ресурсів), загальної теорії систем 

(для дослідження та розробки методів розподілу завдань в розподілених 

обчислювальних системах), теорії імітаційного моделювання (для моделювання 

обчислювальних процесів в гетерогенних комп’ютерних системах). Для 

відображення динаміки поведінки окремих моделей використаний формальний 
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апарат процесної алгебри. В основу подання розподілених програмних моделей 

покладений стандарт HLA (High Level Architecture). 

Наукова новизна отриманих результатів. Основні результати, які 

визначають наукову новизну дисертаційної роботи, полягають у такому: 

Вперше розроблено теоретико-множинну модель обчислювального 

середовища в розподілених гетерогенних комп’ютерних системах, яка уніфікує 

опис завдання, комп’ютерних ресурсів та системи управління обчисленнями, що 

дозволяє формалізувати розподілений процес обчислень для створення 

комплексного підходу до підвищення ефективності обробки інформації в 

розподілених комп’ютерних системах. 

Вперше розроблено математичну модель розподіленого обчислювального 

процесу, яка враховує динамічну зміну обсягів пам’яті, потоків даних між 

програмними компонентами завдання, час простою, методи синхронізації часу 

виконання, та використовує архітектуру гетерогенної комп’ютерної системи, що 

дозволяє забезпечити функціональну стійкість, задовольнити встановлені 

обмеження на обсяги оперативної пам’яті, час використання процесора,  та 

знизити час простою обчислювальних ресурсів. 

Вперше розроблено комплекс методів для оцінювання та вибору призначень 

програмних компонент завдання за обчислювальними ресурсами з урахуванням 

кількісних оцінок розподіленого обчислювального процесу, що дозволяє 

використати призначення з найменшим часом виконання завдання та простоєм 

обчислювальних ресурсів під час реалізації обраної стратегії управління. 

Вперше розроблено методи забезпечення функціональної стійкості 

розподілених програмних завдань, які передбачають зберігання даних та стану 

програмних компонентів або історії їх змін у часі, що дозволяє автоматизувати 

процес відновлення працездатності розподіленого програмного забезпечення 

після відмови обчислювального ресурсу або комунікаційного каналу зв’язку. 

 Удосконалено метод оцінки часу виконання програмних завдань в 

гетерогенних комп’ютерних системах, що, на відміну від існуючих, враховує 

обсяг пам’яті програмних модулів, обсяги даних, які передаються між 
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програмними компонентами, час простою ресурсів, час та обсяги пам’яті щодо 

забезпечення функціональної стійкості, що дозволяє оцінити час виконання 

програмних завдань при розподілі ресурсів з урахуванням обмежень на обсяг 

пам’яті, сумарний час простою обчислювальних ресурсів для різних методів 

синхронізації завдань.  

Удосконалено метод розподілу завдань за обчислювальними ресурсами в 

пакетному режимі, який на відміну від існуючих методів, враховує параметри 

трафіку стосовно завантаження завдання та трафіку між програмними 

компонентами завдання, що дозволяє підвищити ефективність використання 

гетерогенних комп’ютерних систем за рахунок зменшення часу виконання пулу 

завдань. 

Набула подальшого розвитку модель подання завдань і ресурсів у 

гетерогенних комп’ютерних системах, яка, на відміну від існуючих, враховує 

методи розподілу завдань за ресурсами та обсяги мережного трафіку в процесі 

завантаження і виконання завдань, що дозволяє скоротити час виконання завдань 

та зменшити навантаження на мережі передачі даних. 

Набули подальшого розвитку методи розподілу програмних завдань за 

обчислювальними ресурсами, які, на відміну від існуючих, дозволяють 

здійснювати розподіл ресурсів з максимальним просуванням часу виконання в 

умовах обмежень на обсяг оперативної пам’яті, часу простою і обрати методи 

синхронізації та забезпечення функціональної стійкості програмних компонентів 

завдання, що дозволяє зменшити час виконання, обсяги пам’яті, трафік 

обслуговування  завдання та кількість потрібних обчислювальних ресурсів і тим 

самим підвищує ефективність процесу розподілених обчислень.  

Набула подальшого розвитку методологія управління обчислювальним 

процесом в розподілених комп’ютерних системах, яка базується на системних 

принципах гетерогенності програмних завдань та ресурсів, вибору стратегії 

управління, вибору методів розподілення ресурсів, зв’язності програм та 

урахування трафіка у завданні, вибору методів синхронізації, функціональної 

стійкості та моделювання розподіленого обчислювального процесу, що 
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забезпечує ефективне використання обчислювальних ресурсів та знижує час 

виконання завдань. 

Особистий внесок здобувача У роботах, опублікованих у співавторстві, 

особистий внесок здобувача полягає у такому: [1] запропоновано етапи 

інформаційної технології розподілу завдань в гетерогенному середовищі, які 

ґрунтуються на використанні імітаційного моделювання у реальному часі; 

[2] теоретико-множинна модель програмних компонентів завдання та процесів їх 

виконання у розподілених обчислювальних системах;  [3] математична модель 

розподіленого обчислювального процесу для технології аналізу розподілених 

програмних завдань; [4] запропоновано удосконалення існуючого методу 

розподілу завдань з урахуванням трафіку, який виникає всередині завдання; 

[5] запропоновано метод розподілення завдань за обчислювальними ресурсами з 

урахуванням алгоритмів синхронізації в гетерогенних комп’ютерних системах; 

[7] запропонована аналітична модель процесу оптимістичної синхронізації 

розподілених обчислень; [8] на основі аналізу сучасного стану GRID-технологій, 

запропоновано розширення моделей завдань для розподіленого виконання; 

[12] розроблено формальний апарат опису об’єктів розподілених баз даних щодо 

паралельного обчислювального процесу в гетерогенних комп’ютерних системах; 

[14] математична модель оцінки ефективності розподіленого обчислювального 

процесу у локальних мережах; [16] метод паралельного моделювання та 

розподілення обчислень на багатоядерних процесорах; [17] запропоновані методи 

паралельних та розподілених обчислень в задачі моделювання промислових 

об’єктів; [18] сформульована стратегія використання різних методів розподілу 

ресурсів для завдань в гетерогенних обчислювальних системах; [19] формальний 

математичний апарат моделювання процесів у розподілених комп’ютерних 

системах; [20] архітектурні елементи системи управління розподіленими 

обчисленнями; [21] принцип та засоби врахування трафіку завдання в 

комп’ютерній мережі для забезпечення ефективного розподілу завдань за 

обчислювальними ресурсами; [22] метод інтеграції спільних модулів у систему 

моделювання; [24] розширені множинні моделі системи управління 



56 

розподіленими обчисленнями за рахунок потоків даних у системах імітаційного 

моделювання та запропоновано систему візуалізації та аналізу цих даних; 

[25] обґрунтовано вибір формального математичного апарату процесних алгебр 

щодо опису процесів управління розподіленим обчислювальним процесом та 

формалізовано процеси розподіленого імітаційного моделювання; 

[26] запропонована архітектура планувальника завдань; [27] моделі потоків 

завдань у гетерогенних обчислювальних системах; [28] запропоновано 

архітектурне рішення використання скрипкових плагинів у системі управління 

розподіленими обчисленнями; [29] моделі та метод аналізу розподілених 

імітаційних моделей с консервативними алгоритмами синхронізації з 

урахуванням оцінки простою обчислювальних ресурсів; [30] запропоновано 

принцип розподілу завдань на обчислювальні ресурси, який підтримує 

можливість проведення імітаційного моделювання РОП; [31] формалізація 

паралельних обчислень в задачах організації бізнес-процесів інформаційних 

систем з урахуванням їх програмної реалізації; [32] використання моделей та 

методів краткострокового оцінювання характеристик інформаційних систем для 

планувальників розподіленого обчислювального процесу; [33] метод 

моделювання розподіленого обчислювального процесу в умовах балансування 

навантаження з урахуванням трафіку; [34] запропонована технологія 

синхронізації розподілених програмних компонентів завдання; 

[35] запропонований узагальнений критерій оцінки завдань, які поступають до 

системи управління розподіленими обчислюваннями; [38] запропоновано 

використання імітаційного моделювання в задачах управління розподіленими 

обчисленнями; [41] обґрунтовано можливість підключення модулів аналізу 

обчислювального середовища кластер них систем до системи управління 

розподілом завдань; [42] створення розподілених програмних моделей сучасними 

інтерфейсами паралельного програмування; [43] запропоновано принцип 

використання нових методів дослідження процесів в розподілених 

обчислювальних системах; [44] запропоновані нові компоненти у середовищі 

моделювання гетерогенних комп’ютерних систем; [45] запропоновано 
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класифікацію методів розподілу ресурсів у гетерогенних комп’ютерних системах; 

[46]  розроблено підсистему моніторингу трафіка гетерогенних комп’ютерних 

мережах; [47] розроблено метод інтеграції спільних модулів у систему 

моделювання; [48] розроблена архітектура підсистеми візуалізації даних 

моніторингу та результатів імітаційного моделювання розподіленого 

обчислювального процесу; [49] обґрунтовано використання імітаційної системи 

моделювання з метою організації управлінських рішень у процесах розподілених 

обчислень, запропоновано архітектуру та функціональну модель системи  

імітаційного моделювання гетерогенних комп’ютерних систем; 

[50] запропоновано засіб моніторингу трафіку в гетерогенних комп’ютерних 

мережах; [51] метод оптимізації передачі даних за рахунок використання 

протоколів низького рівня; [52] дослідження та вибір архітектури планувальника 

ресурсів в кластерних системах; [53] моделі потоків завдань в кластерних 

системах; [54]  архітектура програмного комплексу з використання програмних 

модулів, що динамічно підключаються; [55] запропоновано метод аналізу процесу 

розподіленого імітаційного моделювання  з урахуванням мережного трафіку; 

[56] запропоновано аналітичні моделі аналізу розподілених обчислень з різними 

методами синхронізації; [57] основні вимоги до мережних протоколів, які 

використовуються для імітаційного моделювання кластерних систем; 

[58] запропоновано концепцію менеджера пам’яті для реалізації методів 

автоматичного управління процесами розподілених обчислень; 

[59] запропонована класифікація існуючого прикладного програмного 

забезпечення опрацювання завдань; [60] обґрунтовано розподілення програмних 

компонентів з використан-ням мобільних платформ; [61] моделі процесів 

розподіленої імітації для консервативних та оптимістичних методів синхронізації; 

[62] запропоновані етапи технології синхронізації моделей у режимі реального 

часу та з використанням апріорної інформації; [63] запропоновано інформаційну 

технологію розподілення завдань за обчислювальними ресурсами; 

[64] запропоновано інформаційна технологія аналізу розподілених елементів 

системи управління обчислювальним процесом; [65] наведено етапи технології 
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забезпечення розподіленого імітаційного моделювання; [66] запропоновано 

інформаційну технологію управління процесом розподілу завдань в розподілених 

комп’ютерних системах; [67] запропоновано впровадження інформаційної 

технології розподілу завдань на обчислювальні ресурси в існуючі кластерні 

системи; [68] модель процесу розподілення ресурсів в системах імітаційного 

моделювання; [69] етапи інформаційної технології імітаційного моделювання у 

системі управління розподіленими обчисленнями; [70] застосування 

інформаційної технології розподілу завдань, пов’язаних з опрацюванням 

радіоастрономічних даних на обчислювальні ресурси у гетерогенних 

комп’ютерних системах; [72] запропоновано інформаційну технологію 

управління розподілом обчислювальних ресурсів з використанням імітаційного 

середовища моделювання, яке відтворює процеси, що відбуваються у 

гетерогенній комп’ютерній системі; [73] окремі етапи розробленого 

модифікованого метода Backfill; [76] інформаційна технологія розподілення 

пакетів завдань за обчислювальними ресурсами в гетерогенних кластерних 

системах; [77] метод забезпечення функціональної стійкості розподілених 

обчислень на основі дампа пам’яті; [78] транзакційний метод розподілення 

завдань за обчислювальними ресурсами; [79] моделі обчислювального процесу в 

розподілених мультисервісних системах; [80] етапи інформаційної технології 

розподілу завдань за ресурсами з альтернативними схемами призначення; 

[81] архітектуру фреймворка, що підтримує функціональну стійкість програмного 

забезпечення в розподілених комп’ютерних системах; [82]  обґрунтовано вибір 

методів забезпечення живучості програмного забезпечення для реалізації на рівні 

операційної системи; [83] етапи удосконаленої інформаційної технології 

розподілу завдань на обчислювальні ресурси в кластерних системах; [84] 

запропоновано етапи методу аналізу розподілених імітаційних моделей з 

розширеною множиною параметрів. 

Роботи [104–117 ] опубліковані автором одноосібно. 

Результати спільних робіт були використані: в дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук Гріделя Р.М. на тему: «Моделі, 
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методи та інформаційна технологія аналізу розподілених програмних моделей» за 

спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, захист якої відбувся у 2015 році 

в Харківському національному університеті радіоелектроніки [118]; в дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Філімончук Т.В. на 

тему: «Методи та інформаційна технологія розподілу завдань в гетерогенних 

GRID-системах» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, захист якої 

відбувся у 2017 році в Харківському національному університеті 

радіоелектроніки [119]. В обох роботах Волк М.О. був науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи апробовані на таких міжнародних конференціях і форумах: 

- 1-й, 2-й Міжнародній конференції «Современные информационные 

системы. Проблемы и тенденции развития» (Харків-Туапсе, 2006, 2007 рр.); 

- 7-й, 8-й, 9-й Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

інформатики і моделювання», (Харків: 2007, 2008, 2009 рр.); 

- 10-й, 11-й, 12-й, 15-й Міжнародній науково-технічній конференції 

«Системний аналіз та інформаційні технології», (Київ: 2008, 2009, 2010, 2013 рр.); 

- Міжнародній науково-технічній конференції «Моделювання – 2008», 

(Київ: 2008 р.); 

- 1-й, 2-й Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні 

технології в навігації й управлінні: стан та перспективи розвитку», (Київ: 2010 р.); 

- 5-й міжнародній науково-практичної конференції «Інформаційні 

технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі», (Луганск: 2010 р.); 

- 1-й, 3-й, 5-й Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні 

напрямки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і способів 

управління», (Київ – Харків 2010 р., Полтава – Бєлгород – Харків – Київ – 

Кіровоград 2013 р., Полтава – Баку – Кіровоград – Харків 2016 р.); 

- 3-й, 4-й, 5-й Міжнародній науково-практичній конференції «Информатика, 

математическое моделирование, экономика»,  (Смоленськ: 2013, 2014, 2015 рр.); 

- 9-й Науковій конференції «Новітні технології – для захисту повітряного 

простору», (Харків: 2013 р.); 
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- 26-й Міжнародній науково-практичній конференції «Впровадження 

перспективних мікропроцесорних систем залізничної автоматики і засобів 

телекомунікацій на базі цифровізації», (Алушта: 2013р.); 

- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

інформатизації» (Черкаси – Київ – Тольятті – Полтава 2013 р., Київ – Полтава – 

Катовіце – Париж – Бєлгород – Черкаси – Харків 2014 р., Черкаси – Баку – 

Бельсько-Бяла – Полтава 2015 р., Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Полтава 

2016 р.); 

- 5-й Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні системи та 

технології», (Коблево: 2016 р.); 

- 1-й, 2-й міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерні та 

інформаційні системи і технології», (Харків: 2017р.); 

- Proceedings of  IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS’2017), 

(Novi Sad, Serbia: 2017). 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, шести 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

У першому розділі на базі вивчення літературних джерел проведено аналіз 

предметної галузі. Розглянуто питання розвитку розподілених систем як 

середовища для розв’язання задач великої обчислювальної складності. Наведено 

огляд технологій розподілених обчислень та Cloud-технологій,  існуючих 

планувальників завдань, мов опису завдань в гетерогенних розподілених 

комп’ютерних системах, огляд існуючого програмного забезпечення підтримки 

розподілених обчислень, методів та засобів імітаційного моделювання як 

інструменту дослідження обчислювальних процесів у гетерогенних комп’ютерних 

системах, методів розподілу завдань. Наприкінці  розділу поставлена мета та 

задачі наукового дослідження. 

У другому розділі запропоновані методологічні основи управління 

розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах. 

Пропонуються рішення архітектурного рівня для сервісів системи управління 

обчислювальними процесами в умовах розподілених ресурсів. Запропоновано 
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універсальну, кластерну та гетерогенну структуру системи управління 

розподіленими обчисленнями. Наведена формалізація опису завдань та 

обчислювальних ресурсів, досліджені існуючі планувальники, формалізація задачі 

розподілу завдань за обчислювальними ресурсами. Запропоновано формалізацію 

процесу забезпечення функціональної стійкості розподіленого обчислювального 

процесу. Введена концепція використання сервісу менеджера пам’яті для 

реалізації функцій управління розподіленим обчислювальним процесом. У роботі 

введено обґрунтування введення до менеджеру пам’яті наступних 

функціональних елементів. Перший виконує збереження стану та даних програми 

(дамп пам’яті). Це забезпечує надійний механізм повернення програмних 

компонентів в будь-який момент в минулому, для якого існує дамп пам’яті. 

Другий запам’ятовує історію змінних програми (журналізація). Якщо обсяг даних 

програми значно перевищує обсяг змінних значень, то можна запам’ятовувати 

адресу змінюваних даних і їх нове значення. 

Отримані у другому розділі результати дають можливість уніфікації 

програмних розподілених систем, що веде до спрощення і прискорення процесу їх 

побудови на основі зручного інтерфейсу, а також створює передумови до 

створення ефективних методів аналізу обчислювальних процесів. 

У третьому розділі запропоновані математичні моделі окремих процесів у 

гетерогенних комп’ютерних системах, що забезпечують проведення розподілених 

обчислень. Основними елементами обчислювального процесу є завдання та 

обчислювальні ресурси. Для створення моделей визначена множина основних 

параметрів обчислювального середовища. Наведено опис модифікації моделі 

обчислювального процесу під час виконання завдання в розподіленій 

комп’ютерній системі під керуванням консервативних та оптимістичних 

алгоритмів синхронізації, удосконалено модель оцінки часу виконання 

розподіленого обчислювального процесу з урахуванням зміни обсягів пам’яті і 

часу простою ресурсів. Розроблено модель розподілу завдань в гетерогенній 

комп’ютерній  системі. Розглянута множина показників для оцінки ефективності 

обчислювального процесу у гетерогенному обчислювальному середовищі.  
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У четвертому розділі запропоновані методи управління обчислювальним 

процесом у гетерогенних комп’ютерних системах. Розроблено комплекс методів 

оцінювання та вибору схем призначення програмних компонентів завдання за 

обчислювальними ресурсами.  Розроблено метод оцінки можливості здійснення 

розподілу локальних програм на основі динамічної зміни обсягів оперативної та 

віртуальної пам’яті, метод оцінки простою ресурсів для різних методів 

синхронізації розподілених програмних систем. Наведено модифікований метод 

(Backfill_mod), який дозволяє усунути недоліки, які були виявлені під час аналізу 

стандартного методу Backfill, та підвищити ефективність використання 

обчислювальних ресурсів. Розроблені методи вибору схем призначення, які 

враховують час виконання пулу завдань та час простою обчислювальних ресурсів. 

Запропоновано ряд методів, які забезпечують життєздатність обчислювального 

процесу.  

У п’ятому розділі запропонована інформаційна технологія управління 

обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах. Розглянуті 

етапи технології, серед яких виділено паралельні та послідовні етапи. 

Інформаційна технологія характерна етапами дослідження пакетів завдань, 

поширеними методами розподілу та оцінки схем призначення. В основі багатьох 

процесів в управлінні обчислювальним процесом значну роль відіграє система 

імітаційного моделювання GRASS, опис та особливості інтегрування якої 

наведено у розділі. 

Практична реалізація інформаційної технології та експериментальні 

дослідження наведені у шостому розділі.  Розглянуті питання обґрунтування 

вимог та особливості реалізації програмних засобів підтримки обчислювального 

процесу в гетерогенних комп’ютерних системах, особливості програмної 

реалізації конфігураційних файлів в середовищі моделювання GRASS, програмної 

реалізації інформаційної технології розподілу завдань за обчислювальними 

ресурсами, результати експериментальних досліджень розробленої системи. 

Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення 

отриманих теоретичних результатів дисертаційної роботи підтверджено 
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підвищенням продуктивності гетерогенних комп’ютерних систем, за рахунок 

скорочення простою обчислювальних ресурсів та зменшення часу виконання 

завданню. Зокрема, практичне вирішення теоретичних досліджень полягає у 

такому. 

Запропоновано прикладну інформаційну технологію управління 

розподіленим обчисленим процесом (РОП)  з дослідженням моделей програм і 

вибором схеми призначення, яка використовує систему імітаційного моделювання 

для отримання оцінок процесу виконання завдання на гетерогенних 

комп’ютерних ресурсах. Інформаційна технологія забезпечує: розподіл завдань за 

обчислювальними ресурсами в розподілених гетерогенних комп’ютерних 

системах, який виконується на підставі використання множини методів розподілу, 

що дозволяє здійснювати вибір схеми призначення з найменшим часом виконання 

пулу завдань та знижує простої обчислювальних ресурсів; функціональну 

стійкість РОП, що дозволяє продовжувати виконання програмного завдання в 

умовах відмови обчислювальних ресурсів або каналів передачі даних;  управління 

РОП згідно з обраною стратегією, та має додаткові функції для ефективного 

розподілу (динамічного перерозподілу) завдань у випадку відмови 

обчислювального ресурсу, які зокрема виконують аналіз завдань та ресурсів, 

згортку кортежу параметрів завдання, аналіз зв’язності програмних модулів у 

завданні, вибір схеми призначення, імітаційне моделювання РОП,  забезпечують 

функціональну стійкість.   

Результати дисертаційної роботи впроваджені: на Державному підприємстві 

Науково-дослідному технологічному інституті приладобудування (ДП НДТІП) 

(акт про впровадження від 17.05.2018), на державнім підприємстві «Центральне 

конструкторське бюро «ПРОТОН» (акт про впровадження від 10.07.2018), у 

практичну діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Альтер сістемс» 

(акт про впровадження від 22.08.2018), у Харківському національному 

університеті радіоелектроніки на кафедрі електронних обчислювальних машин в 

процесі проведення лекційних занять і лабораторних робіт з курсів «Системне 

програмування», «Технології високопродуктивних хмарних обчислень», 
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«Інтерфейси паралельного програмування» та «Паралельне моделювання на 

інноваційних HPC системах» (акт від 12.06.2018).  

Публікації. Матеріали дисертації повною мірою викладені у 84 роботах, з 

них – 32 статті у виданнях, які зазначені в переліку фахових видань України з 

технічних наук (з них 7 за особистим авторством); 17 статей входять до 

міжнародних науково-метричних баз, з них 3 – до бази Scopus;  52 тези доповідей 

міжнародних конференцій та симпозіумів, одна з котрих входить до міжнародної 

науково-метричної бази  Scopus; 8 публікацій англійською мовою; 14 робіт 

опубліковані одноособово. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 6 розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи 

складає 427 сторінок тексту, що містять 2 анотації на 35 сторінках, 35 рисунків, 

7 таблиць, список використаних джерел з 322 найменувань на 36 сторінках, 

5 додатків на 38  сторінках. 

 

Список використаних джерел у цьому розділі наведено у повному списку 

використаних джерел під номерами: [1–119]. 
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1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ І ПОСТАНОВКА МЕТИ І ЗАВДАНЬ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Основний об’єкт дослідження – це обчислювальний процес в гетерогенних 

комп’ютерних системах. Інформаційні технології, які підтримують цей процес, 

піддаються всебічному аналізу з урахуванням сучасних моделей, методів і засобів 

їх реалізації. Розподілена природа обраного об’єкта вимагає враховувати методи і 

засоби паралельного та розподіленого програмування, які привертають значну 

увагу в останні десятиліття з розвитком багатоядерних, багатопроцесорних 

комп’ютерів і швидкодіючих засобів комунікації. До середовищ, в яких 

проводяться розподілені обчислення, відносяться локальні і глобальні мережі, 

хмарні системи (приватні, публічні, суспільні, гібридні тощо), GRID-системи та 

ін. 

У дисертаційній роботі буде використано загальне для всіх перерахованих 

середовищ уявлення, яке визначає програмне забезпечення, і розглядає 

обчислювальні ресурси як багатопараметричну неоднорідну множину елементів, 

що забезпечують розподілений обчислювальний процес [3, 4]. 

 

 

1.1 Місце розподілених обчислювальних систем в інформаційних 

технологіях  

 

Основним архітектурним елементом, що забезпечує розподілені 

обчислювальні процеси є обчислювальна система. Під обчислювальною системою 

в сфері інформаційних технологій прийнято розуміти взаємопов’язану сукупність 

апаратних засобів (процесори, оперативна пам’ять, периферійні пристрої) і 

програмного забезпечення (операційні системи, системи управління базами 

даних, бібліотеки підтримки масових обчислень та ін.), які призначені для 

обробки інформації. Обчислювальні системи мають ряд ознак класифікації [4, 31, 

120, 121]. Універсальні системи орієнтовані на вирішення широкого кола задач, 

склад яких заздалегідь не визначений, а спеціалізовані спрямовані на вирішення 
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певного вузького класу задач. Спеціалізація систем досягається або за рахунок 

структури системи, або наявністю в її складі спеціального обладнання, для роботи 

з яким потрібне спеціалізоване програмне забезпечення (СПЗ) [7]. 

До складу багатомашинних обчислювальних систем входить певна кількість 

обчислювальних станцій, кожна з яких в своєму складі має оперативну пам’ять та 

засоби обміну інформацією між собою. Кожна зі станцій функціонує за 

допомогою операційної системи (ОС), а обмін між ними здійснюється на рівні 

взаємодії ОС між собою. Сфера використання багатомашинних обчислювальних 

систем – це робота в умовах розпаралелювання за рахунок підвищення надійності 

та швидкодії обчислювальної системи. Якщо як елементи обчислювальної 

системи використовують не відокремлені обчислювальні структури, а їх 

компоненти, наприклад, процесори, то таку систему називають 

багатопроцесорною [121].  

На рис. А.1 показана множина ознак класифікації обчислювальних систем 

та закріплені за ними особливості сучасних комп’ютерних систем та мереж [121, 

122].  

Основна класифікація обчислювальних систем враховує такі критерії: за 

призначенням, за структурними елементами, за типом процесорів, за 

територіальним розподіленням, за методами управління, за розподіленням 

функцій, за режимом роботи. Вона не є остаточною та може змінюватися під час 

розвитку обчислювальних систем, телекомунікаційних мереж, програмних та 

апаратних засобів [9, 10]. 

Однорідні обчислювальні системи будуються на однотипних елементах. 

Вони характеризуються рядом переваг: спрощена розробка та обслуговування 

технічних та програмних засобів, модернізація та масштабування; є можливість 

стандартизації та уніфікації з’єднань, процедур взаємодії елементів системи. 

Неоднорідні обчислювальні системи будуються на різнотипних елементах, які 

різняться за технічними та функціональними характеристиками. 

За характером розподілу елементів обчислювальної системи у просторі 

поділяються на системи локального (зосередженого) та розподіленого типів. 
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Розподілені обчислювальні системи (РОС) – це системи з досить складною 

конфігурацією, елементи якої розосереджені в просторі та  використовують 

канали зв’язку для обміну інформацією між собою [120]. Локальні системи 

орієнтовані на мінімальне розосередження елементів обчислювальних систем в 

обмеженому просторі. 

Обчислювальні системи, управління якими здійснюється за допомогою 

однієї обчислювальної станції (диспетчерської), називаються централізованими. 

Головними завданнями диспетчерської обчислювальної станції є: розподіл 

навантаження між елементами системи, виділення необхідних ресурсів, контроль 

за станом цих ресурсів, координація їх взаємодії. Головним недоліком таких 

систем є те, що у разі непередбаченого припинення функціонування 

диспетчерської обчислювальної станції, система припиняє обслуговувати 

користувачів та взаємодіяти з іншими системами. У децентралізованих системах 

функції управління розподілені між її елементами, тому що кожна обчислювальна 

станція системи є автономною, а взаємодія між елементами системи 

встановлюється за допомогою спеціальних наборів команд. У обчислювальних 

системах з гібридним управлінням використовуються переваги роботи 

централізованих та децентралізованих обчислювальних систем: перерозподіл 

функцій в таких системах відбувається в ході обчислювального процесу та 

залежить від конкретної ситуації [13–17]. 

Універсальні системи, або системи загального призначення, необхідні для 

вирішення широкого кола задач, склад яких не визначений заздалегідь. 

Спеціалізовані системи, на відміну від  універсальних, орієнтовані на вирішення 

вузького, заздалегідь окресленої сфери задач. Спеціалізація систем досягається 

або за рахунок структури системи (кількість, типи паралельно працюючих 

елементів, зв’язок між ними тощо), або наявністю у її складі спеціального 

обладнання, робота з яким потребує спеціалізованого програмного забезпечення 

(СПЗ). 

Оперативний режим роботи обчислювальної системи характеризується тим, 

що ефективність функціонування обчислювальної системи визначається часом 
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роботи алгоритму. Серед подібних є системи, які функціонують в реальному часі, 

тобто використовують такі обмеження: м’яке та жорстке управління. 

Обчислювальні системи, що функціонують в реальному часі, характерні 

підвищеними вимогами до надійності функціонування та високим ступенем 

автоматизації процедур підготовки вхідних даних. 

Оскільки інформаційні технології – це сукупність способів і методів 

застосування засобів обчислювальної техніки під час виконання функцій збору, 

зберігання, обробки, передачі та використання інформації, то обчислювальні 

системи правомірно є основоположною їх частиною. 

На сьогодні існує проблема вирішення складних задач, які вимагають 

великих обчислювальних та інформаційних ресурсів. У разі виникнення ситуації 

браку обчислювальних та інформаційних ресурсів системи, для вирішення такої 

задачі використовуються розподілені обчислювальні системи. 

Розподілена система – це набір незалежних обчислювальних станцій, які 

для користувача виступають єдиною об’єднаною системою, тобто: всі 

обчислювальні станції є автономними, а для користувачів ця сукупність ресурсів є 

єдиним пулом (єдиною системою) [122]. Таким чином, РОС характеризується 

рядом особливостей: має можливість надавати умови роботи з різними типами 

пристроїв, тобто є гетерогенною; є масштабованою; забезпечує постійний доступ 

до ресурсів; маскує особливості комунікацій, тобто вводиться поняття прозорості 

для РОС (прозорий доступ до ресурсів). 

Для забезпечення роботи складових РОС використовують спеціальний 

програмний рівень, який розташовується між прикладними програмами та 

різними ОС (рис. 1.1).  

Цей рівень отримав назву програмного забезпечення проміжного рівня 

(ПЗПР) і орієнтований на реалізацію функціоналу розподіленої системи. Також 

він забезпечує абстрагування прикладних програм від базових платформ і 

приховує неоднорідність ресурсів, як від додатків, так і від користувачів [122]. 

ПЗПР полегшує доступ додатків до обчислювальних ресурсів системи та 

прискорює процеси взаємодії між ними.   
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Рисунок 1.1 – Структура програмних складових в РОС 

 

 

1.2 Розподілені системи як середовище для розв’язання задач великої 

обчислювальної складності 

 

Сьогодні перед вченими постає проблема вирішення складних завдань, які 

вимагають значних обчислювальних і інформаційних ресурсів. Оскільки часто не 

вистачає потужностей комп’ютерів, що є у розпорядженні користувача,  то для 

вирішення таких завдань використовують розподілені обчислювальні системи 

(РОС). Класифікація технологій, які використовуються для забезпечення 

обчислювального процесу представлено на рис. А.2. 

Розподілена система – це набір незалежних комп’ютерів, що подається 

користувачу єдиною об’єднаною системою. У цьому визначенні обумовлюються 

два моменти: всі машини автономні і користувачі думають, що мають справу з 

єдиною системою [1, 2]. Виходячи з вищесказаного, РОС повинна володіти рядом 

параметрів: 

- система повинна надавати можливість роботи з різними типами пристроїв 

(різними постачальниками пристроїв, ОС, апаратними платформами), тобто бути 

гетерогенною; 
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- система повинна  і легко розширюватися, і масштабуватися; 

- доступ до ресурсів повинен бути постійним (навіть якщо деякі елементи 

РОС певний час можуть перебувати поза доступу); 

- від користувача мають бути приховані всі особливості комунікацій, тобто 

вводиться поняття прозорості для РОС (прозорий доступ до ресурсів, до їх 

розташування, реплікації, відмов, а також можливість паралельного доступу). 

Для забезпечення роботи складових РОС як єдиного цілого, стек 

програмного забезпечення (ПЗ) розбивається на два шари. На верхньому шарі 

знаходяться розподілені програмні додатки, які відповідають за вирішення певних 

прикладних задач за допомогою засобів РОС (наприклад візуалізацію, інтерфейс 

користувача, трансляцію або опрацювання даних, конфігурацію програмних 

систем тощо). Їх функціональні можливості базуються на нижньому шарі – 

проміжному програмному забезпеченні (middleware або ППЗ). ППЗ взаємодіє з 

системним ПЗ і мережним рівнем, для забезпечення прозорості роботи додатків в 

РОС (рис. 1.2). Найбільші з них мають назву фреймворків (framework). 

 

 

Рисунок 1.2 – Програмне забезпечення в РОС 
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Завдання організації обміну між розподіленими компонентами базується на 

протоколах. Протокол – це набір правил і угод, що описують процедуру взаємодії 

між компонентами системи (в тому числі і обчислювальної). У сфері 

обчислювальних комунікацій вже тривалий час існує загальноприйнята система 

протоколів – мережна модель OSI (Open Systems Interconnection basic reference 

model). Ця модель становить стек протоколів різного рівня, які дозволяють 

описати практично всі аспекти взаємодії компонентів РВС [123]. 

 

 

1.3 Огляд GRID та Cloud технологій та технологій розподілених обчислень 

 

Перші розподілені обчислення були запущені для роботи мережі з середини 

70-х років [124]. Однак це були лише перші поодинокі спроби. На сьогодні 

розрізняють три етапи розвитку розподілених обчислень. Перший етап прийнято 

датувати початком 1990-х років – це становлення розподілених обчислень. Перші 

проекти, пов’язані з розподіленими обчисленнями, були орієнтовані на 

обчислювальні ресурси суперкомп’ютерів (проекти FAFNER, I-WAY) [122]. 

У 1998 році починається другий етап розвитку: вводиться визначення 

терміну GRID, розподілені системи орієнтуються на масивні обсяги передачі 

інформації та обчислювальні витрати (проекти Globus, SETI@home (P2P)). Ян 

Фостер виводить три вимоги, яким повинні задовольняти GRID-системи: 

гетерогенність, масштабованість, адаптованість [5]. У 2001 році відбувається 

переорієнтація GRID у бік створення віртуальних організацій: розвивається 

сервісно-орієнтований підхід (SOA), який дозволяє гнучко використовувати одні 

й ті ж обчислювальні ресурси багатьма користувачами; спостерігається 

автоматизація методів управління ресурсами (Globus, OGSA, WSRF). На цьому 

етапі розвитку вводиться система класифікації РОС за двома напрямами [124]: 

- розмір системи та засіб її адміністрування (кластер, корпоративні 

обчислювальні системи, GRID-система); 

- функціональність системи (Computational Grid, Data Grid, Informational 

Grid, Hybrid Grid, Semantic Grid, передатні системи). 
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Під кластером прийнято розуміти об’єднання декількох однорідних 

обчислювальних станцій, які розглядаються як самостійні одиниці, що мають ряд 

специфічних властивостей.  

Сферою використання корпоративних обчислювальних систем є великі 

фінансові та виробничі компанії. Завдяки цим системам автоматизується 

управлінська діяльність за рахунок організації інформаційних систем, які 

дозволяють обслуговувати велику кількість користувачів в рамках одного 

напряму (біржі, банківські системи, системи бронювання та продаж квитків на 

транспорт та ін.). Адміністрування в таких випадках носить «ручний режим», за 

рахунок невеликого розміру подібних систем, проте, як правило, з’являється 

потреба в автоматизації деяких процесів. 

Останні два десятиліття спостерігається широкий інтерес до GRID- 

технологій, які надають науковому співтовариству доступ до великої кількості 

розподілених ресурсів. GRID-системи дають можливість збільшення розмірності 

імітаційних моделей, особливо тих, які мають підвищені вимоги до 

обчислювальної вартості і великого обсягу даних для опрацювання. GRID 

вважається новим поколінням паралельного і розподіленого комп’ютингу, 

обієднуючим різні гетерогенні ресурси для розв'язання задач великої розмірності 

в науці, інженерії та комерції [18, 125]. 

Пакети програм, що розраховані на паралельні обчислення, адаптуються для 

роботи в GRID. Існує багато реалізацій розподілених систем імітаційного 

моделювання, наприклад, SPEEDES [http://www.speedes.com] і PARASOL [126]. 

Більшість з них підтримують стандарт HLA. Адаптація існуючих систем 

призводить до обмеження їх можливостей, оскільки програмування симуляторів 

виконується як переробка існуючого програмного забезпечення (ПЗ). Цей підхід 

не дає природної інтеграції системи моделювання в GRID-простір і веде до 

створення нових систем моделювання [109, 126, 127]. 

GRID-система – це узгоджена, відкрита та стандартизована система, яка 

забезпечує гнучкий, безпечний, скоординований розподіл ресурсів в рамках 

віртуальної організації [129]. Адміністрування в таких системах вбудовується в 
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проміжне програмне забезпечення (ППЗ), що дозволяє подати процес 

автоматизованим. Розрізняють основні класи GRID-систем: Computational Grid, 

Data Grid, Informational Grid, Hybrid Grid, Semantic Grid. 

Computational Grid – це система, яка орієнтована на розподілені обчислення. 

Data Grid застосовується у разі необхідності опрацювання великих потоків даних. 

Використання Informational Grid пов’язано з інтеграцією великих інформаційних 

сховищ даних. Hybrid Grid – це поєднання Computatuinal/Data Grid та 

Informational Grid, яке дозволяє використовувати переваги вищевказаних систем і 

створює ресурс, що володіє значними показниками продуктивності, які 

орієнтовані під певний клас задач. Інструментарій Semantic Grid використовується 

у разі  опису семантики ресурсів  будь-якої архітектури GRID [129]. 

Прикладами РОС служать системи, які поєднують обчислювальні ресурси 

високої продуктивності [130–132]; системи, які використовують процесорний час 

станцій, що простоюють [133, 134]; Clouds Computing [135]. Протягом останніх 10 

років були введені в експлуатацію такі проекти: EGEE, NorduGrid, TeraGrid, Open 

Scince Grid. Наразі існують такі основні GRID-сайти: Folding@home 

(досліджується згортання білків), Hydrogen@Home (триває пошук нових джерел 

водню на органічній основі для екологічно чистої енергетики), Clean Energy 

(триває розвиток принципово нового матеріалу для сонячних батарей), 

Docking@Home (здійснюється тестування малих молекул для нових ліків за 

допомогою молекулярного докінгу), AstroGrid@Home (опрацювання даних, які 

були отримані в результаті радіо- та оптичної астрономії) та ін. 

В епоху інформаційних технологій без GRID-інфраструктури неможна 

уявити ряд наукомістких додатків, які вимагають високопродуктивних обчислень 

та багатопоточну (паралельну) обробку інформації. Зважаючи на це, створення 

розподілених GRID-додатків – це актуальний та складний процес,  порівняно зі 

створенням звичайних послідовних програмних систем [130, 136].  

GRID-система – це сукупність розрізнених ресурсів (обчислювальних, 

інформаційних та ін.), які використовуються для вирішення наукових і 
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математичних завдань, орієнтованих на високопродуктивні кластери і 

суперкомп’ютери. 

На початку свого становлення GRID-системи використовувалися тільки для 

наукових або інженерних додатків. Однак з часом вони набули широкого 

застосування в комерційних інфраструктурах для вирішення завдань 

економічного прогнозування, розробки і вивчення властивостей ліків, 

криптоаналізу, сейсмоаналізу та ін. 

Сьогодні можна виділити такі сфери, в яких доцільно використання GRID-

технологій: 

- моделювання складних процесів і систем: 

а) моделювання структури і динаміки білків (біомедицина); 

б) інтерактивне моделювання (кліматологія); 

в) моделювання умов землетрусів в складних тривимірних геологічних 

моделях (фізика суші); 

г) прогнозування поведінки вулканів (фізика суші); 

- опрацювання, зберігання й аналіз масивів даних: 

а) реконструкції реальних подій (фізика високих енергій); 

б) аналіз медичних зображень (біомедицина); 

в) аналіз великих макромолекулярних комплексів (біомедицина); 

г) аналіз механізмів землетрусів (фізика суші); 

д) аналіз характеристик озонового шару (моніторинг атмосфери); 

е) візуалізація великих наборів даних (астрономія); 

- спільна робота в рамках розподілених колективів: 

а) колективні обчислення в масштабі реального часу; 

б) дистанційне керування приладами (мікроскопи, рентгеноскопія). 

GRID-технології активно використовуються в астрофізиці (MAGIC, Planck, 

ANTARES, NEMO), молекулярному моделюванні (CHARON, CompChem), 

нанотехнологіях, термоядерному синтезі, археології та в інших напрямах. Тільки 

завдяки GRID-інфраструктурі спрощується співробітництво між географічно 

розподіленими спільнотами, що дозволяє спільно користуватися комп’ютерними 
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ресурсами та даними. Тому в зараз число нових GRID-проектів постійно зростає 

[136–139]. 

Хмара – це об’єднання комп’ютерів, які належать одному провайдеру, проте 

споживачі можуть орендувати доступ до цих обчислювальних ресурсів (Amazon’s 

Elastic Compute Cloud, Google App Engine, IBM’s Enterprise Data Centre Etc). 

Якщо порівнювати GRID-системи та хмари, то варто визначити їх загальні 

риси: обидві забезпечують доступ до розподілених ресурсів та сервісів для 

користувачів, зменшують вартість організації обчислень, покращують їх 

надійність, відмовостійкість та гнучкість. При цьому GRID-системи орієнтовані 

на використання прикладних програм, а хмари – на використання сервісів [140]. 

Розглянемо більш докладно загальні риси і відмінності GRID-систем і хмар. 

Як провайдери в GRID-системах виступають співтовариства дослідних інститутів 

і університетів, розташованих по всьому світу, а в хмарі – великі промислові 

підприємства. Користувачами GRID-систем є віртуальні організації, розподілені 

по всьому світу, до складу яких входять вчені, а хмари використовуються загалом 

малими і середніми комерційними фірмами, а також окремими вченими, яким 

необхідні великі обчислювальні потужності. GRID-центри розташовуються в 

обчислювальних центрах, які знаходяться на різних країнах і континентах, а 

хмари – в приватних централізованих центрах провайдерів. 

GRID-системи були впроваджені для вирішення множини завдань з 

обмеженим часом виконання, які генерують великі обсяги даних, а хмари 

орієнтовані на довгострокові сервіси та завдання з тривалим часом виконання. 

До переваг GRID-систем відносяться: 

- співпраця: GRID-система надає платформу для розподіленого 

співробітництва вчених; 

- власність: постачальники ресурсів зберігають власність на ресурси, які 

вони внесли в GRID-систему; 

- прозорість: GRID-технології є відкритими, що підсилює довіру до них і 

робить процеси прозорими; 
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- пружність: GRID-система розсереджена на безліч сайтів, що зменшує 

ризик в разі відмови одного з них. 

Однак GRID-системи не позбавлені недоліків: 

- надійність: GRID-система базується на безлічі розподілених сервісів, 

підтримуваних розподіленим персоналом, що може призводити до їх 

неузгодженості; 

- складність: будувати і експлуатувати GRID-систему складно, внаслідок 

чого споживач повинен мати певний рівень досвіду. 

До переваг хмар відносяться: 

- гнучкість: споживач може швидко наростити ресурси, які йому необхідні, 

без довгих узгоджень і очікування; 

- надійність: постачальник ресурсів бере на себе фінансові зобов’язання 

щодо забезпечення якості наданої послуги; 

- простота використання: споживач може просто і швидко почати 

обчислення. 

Хмарні обчислення становлять спосіб доступу до зовнішніх 

обчислювальних ресурсів як сервіс, що надається за допомогою Інтернету та 

динамічно масштабується, при цьому користувачеві не потрібно ніяких особливих 

знань про інфраструктуру «хмари» або навичок управління цією «хмарною» 

технологією. 

Хмарні обчислення – це модель забезпечення розповсюдженого та зручного 

мережневого доступу на вимогу до обчислювальних ресурсних пулів (наприклад, 

мереж, серверів, систем зберігання, додатків, сервісів), які можуть бути швидко 

надані або випущені з мінімальними зусиллями з управління і взаємодії з 

постачальником послуг. 

Хмарна модель має ряд властивостей: 

- самообслуговування на вимогу (On-demand self-service); 

- широкий мережний доступ (Broad network access); 

- об’єднання ресурсів в пули (Resource pooling); 

- миттєва еластичність (Rapid elasticity); 
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- вимірювані сервіси (Measured service). 

Самообслуговування на вимогу полягає в тому, що споживач може 

отримати доступ до ресурсів (швидкість доступу, обсяг збережених даних, 

серверний час) за мірою потреби без взаємодії з постачальником послуг. 

Отримання широкого доступу до мережі обумовлено тим, що користувач 

може отримати обчислювальні ресурси по мережі за допомогою стандартних 

механізмів, а також за допомогою «тонких» або «товстих» клієнтів (робочих 

станцій, ноутбуків, планшетів і т.п.). Особлива увага приділяється питанням 

живучості та функціональної стійкості таких систем [29]. 

Обчислювальні ресурси провайдера об’єднуються в пули, які включають в 

себе різні ресурси (як фізичні, так і віртуальні). Вміст пулів може динамічно 

змінюватися відповідно до запитів споживачів. Як правило, споживач не знає 

точне місце розташування ресурсів, проте є можливість вказати їх 

місцезнаходження на більш високому рівні абстракції (наприклад, країна, регіон 

або центр обробки даних). 

Будь-які ресурси можуть бути еластично виділені і звільнені (в 

автоматичному режимі), тобто масштабування відбувається пропорційно до 

попиту. Споживачеві часто ресурси здаються як необмежені, тобто вони можуть 

бути присвоєні в будь-якій кількості і в будь-який час. 

У хмарних системах постачальник послуг веде автоматичне відстеження і 

контроль використовуваних ресурсів (пропускна здатність, кількість 

користувачів, обсяг збережених даних, кількість транзакцій тощо), що забезпечує 

прозорість як для постачальника, так і для споживача. 

Хмарні обчислення надають такі моделі обслуговування:  

- програмне забезпечення як сервіс (Software-as-a-Service - SaaS); 

- платформа як сервіс (Platform-as-a-Service - PaaS); 

- інфраструктура як сервіс (Infrastructure-as-a-Service - IaaS). 

Існує 4 моделі розгортання хмарних обчислень: приватна, публічна, 

комунальна (громадська) і гібридна. 

Проведемо аналіз сучасних GRID-ініціативи та проектів. 
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У 2002 році Ян Фостер в роботі [132] за допомогою трьох критеріїв вводить 

розмежування GRID-систем за науковими і комерційними результатами, які 

отримані в ході вирішення ряду прикладних задач. Як критерії виступають 

визначення, відповідно до яких GRID - це система, яка: 

- координує використання ресурсів за відсутності централізованого 

управління цими ресурсами; 

- використовує стандартні, відкриті, універсальні протоколи і інтерфейси; 

- в оригінальний спосіб забезпечує високоякісне обслуговування. 

Введемо розподіл ППЗ за трьома напрямами. До першого віднесемо ПЗ, яке 

відповідає критеріям, вказаним в роботі [40]: Globus toolkit, NurduGrid ARC, gLite. 

Зазначені проекти – це основне ППЗ, на основі якого будують свої дослідження 

вчені, в тому числі і вчені України. 

Другий напрям представляють системи Condor, Unicore, Legion. Вказані 

проекти – це доступні і стабільні середовища, які використовуються для 

організації розподілених обчислень, однак вибір певного середовища залежить від 

функцій, які вона буде виконувати. 

До третього напряму віднесемо GRID-полігони, які створюються для 

вирішення конкретного завдання (ряду завдань) на певному типі апаратного і 

програмного забезпечення. До GRID-полігонів можна віднести такі проекти: 

EGEE [141], TeraGrid [142], DOE Science Grid [143], NorduGrid [144], Grid3 [145], 

BIRN [146]. Українські лабораторії мають машини, підключені до GRID  EGEE, 

NorduGrid. 

Створення GRID-системи вимагає істотних капіталовкладень, які не завжди 

доступні, тому, дешевшим варіантом є побудова моделі, яка дозволить розробити 

структуру РВС з урахуванням вирішуваних нею завдань і досліджувати її 

властивості. 

Моделювання роботи системи – це складова процесу прогнозування 

продуктивності та розробки ефективних механізмів розподілу завдань, що 

надходять в систему, які дозволяють зменшити час їх простою в чергах. Розподіл 

ресурсів – це процес, що передбачає ряд етапів: визначення множини ресурсів, які 
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відповідають заданим вимогам для вирішення завдання; резервування ресурсів;  

планування виконання завдань; моніторинг системи в цілому. 

Для досягнення поставлених цілей необхідна розробка ефективного 

алгоритму (методу) розподілу ресурсів і планування їх використання, що тягне за 

собою необхідність багаторазового повторення ряду експериментів. Проведення 

таких експериментів часто неможливо через розподілену і гетерогенну природу 

GRID-систем: 

- ресурси системи належать різним користувачам – ускладнюється 

управління експериментом; 

- потреби користувачів і можливості постачальників непостійні в часі – це 

ускладнює проведення повторного експерименту; 

- створення працездатної GRID-системи для потреб проведення 

конкретного експерименту – тривалий і ресурсномісткий процес, який вимагає 

вкладення коштів. 

Отже, моделювання є єдиним рішенням, яке дозволяє досліджувати GRID-

систему і провести її аналіз поведінки як системи в цілому, так і окремих її 

частин. 

Для моделювання GRID-систем застосовують різні підходи: побудова 

аналітичних і статистичних моделей [147]. Властивості елементів і систем, як 

правило, задаються в аналітичній формі з урахуванням незалежності одних 

параметрів від інших, лінійності ряду залежностей, таблиці переходів між 

станами та ін. Однак в окремих випадках доводиться вводити ряд припущень, які 

призводять до значних відмінностей між моделлю й об’єктом і виникненням 

помилок під час створенні систем. 

Тому для цих цілей підходить імітаційне моделювання, яке є потужним 

інструментом для дослідження поведінки реальних систем. Воно ґрунтується на 

тому, що математична модель відтворює процес функціонування в часі 

елементарних подій, які протікають в системі зі збереженням логіки їх взаємодії. 

Дуже часто реальні експерименти неможливо здійснити через фінансові або 

фізичні перешкоди, тоді єдиним рішенням є побудова комп’ютерної моделі [148]. 
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Така модель дозволяє проводити обчислювальні експерименти, метою яких є збір, 

аналіз і інтерпретація результатів моделювання, а також зіставлення отриманих 

даних з реальною поведінкою досліджуваного об’єкта [149]. 

Перевагою імітаційного моделювання є його універсальність, тому що з 

його допомогою можна досліджувати системи довільної складності і не 

обмежувати рівень деталізації моделі [147]. На рівні алгоритмів є можливість 

відтворення складних зв’язків між елементами системи, а також дослідити 

процеси їх функціонування. 

Сьогодні існує кілька найбільш використовуваних пакетів моделювання 

GRID систем: Brick [149], SimGrid [150], OptorSim [152] та GridSim [153]. 

Докладний аналіз цих систем наведено в підрозділі В.3 додатка В. 

У Харківському національному університеті радіоелектроніки на кафедрі 

електронних обчислювальних машин розроблена система імітаційного 

моделювання GRID-систем GRASS (GRID Advanced Simulation System), яка 

дозволила усунути недоліки цих систем моделювання. Призначення, структура і 

варіанти використання цієї системи в наукових дослідженнях детально буде 

викладено в підрозділі 5.5. Моделі, методи та інформаційна технологія управління 

розподіленими обчислювальними ресурсами в гетерогенних комп’ютерних 

мережах була впроваджена в систему GRASS. Результати впровадження наведено 

у шостому розділі роботи.  

 

 

1.4 Огляд технологій існуючого прикладного програмного забезпечення 

розподілу завдань на обчислювальні ресурси 

 

Наразі існує чимало посилань на статті [154–163], в яких авторами 

ставиться мета проаналізувати переваги та недоліки існуючого ППЗ. 

 

 

1.4.1 Планувальник Condor  

 

Широко поширене ПЗ Condor [154], яке було створено в університеті штату 

Вісконсін (США) для об’єднання комп’ютерів університету. Це ПЗ було 
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використане для вирішення ряду завдань, які вимагають велику кількість 

обчислювальних ресурсів. Condor дозволяє розподіляти завдання як на віддалені, 

так і на близькі ресурси, що дозволило ефективно використовувати їх 

обчислювальні потужності. 

У 2012 році Condor був перейменований в HTCondor. ПЗ HTCondor є 

доступним для користувачів та підтримує механізми міграції завдань, 

призначення пріоритетів, створення контрольних точок, віддалений виклик 

процедур, а також стратегію планування та моніторингу завдань.  

У планувальнику HTCondor використовується: потужна мова опису 

ресурсів, механізми безпеки та підтримання цілісності даних, забезпечується 

надійна передача інформації між компонентами системи, гарантується захист 

даних користувача та власника ресурсу. Одним з можливих способів 

аутентифікації в системі є GSI аутентифікація на основі публічних ключів з 

використанням сертифікатів. На відміну від традиційних пакетних систем 

HTCondor дозволяє здійснювати рівномірне завантаження обчислювальних 

ресурсів для запуску завдань, які надійшли до системи [155] та має гнучку 

систему розподілу ресурсів, яка реалізована за допомогою мови ClassAd 

(Classified Advertisement). 

Перевагою ПЗ HTCondor є його постійне оновлення. На сьогодні 

планувальник HTCondor може бути встановлений на різні апаратні платформи: 

Intel x86, HP PA-RISC, Sun, PowerPC, Itanium IA64 та на всі ОС: Windows, RedHat 

Linux, Solaris, Debian Linux, Fedora Core, HPUX, Macintosh OS, AIX та ін. [156]. 

Недолік ПЗ HTCondor полягає в тому, що серед вимог до  адміністратора 

GRID-системи додається значний обсяг роботи, який вимагає ручного опису 

стратегій планування на всіх рівнях функціонування системи, тому що дана 

система не має властивостей адаптивності до умов, що були змінені. 

 

 

1.4.2 Система DIET 

 

Система DIET [157] використовується для організації розподілених 

обчислень для задач великої розмірності. Архітектура системи має ряд 
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компонентів: 

- клієнт (Client) – додаток, який надходить в систему на виконання; 

- керуючий агент (Master Agent, MA) – працює із запитом від клієнта, збирає 

дані про вільні обчислювальні ресурси, знаходить необхідний ресурс та передає 

його адресу клієнту; 

- місцевий агент (Local Agent, LA) – орієнтований на передачу запитів та 

інформації між керуючим агентом та обчислювальним ресурсом, відповідає за 

локальне планування в рамках конкретної обчислювальної системи; 

- серверна служба (Server Deamon, SeD) – встановлюється на кожному 

ресурсі для моніторингу інформації його стану (показник завантаженості, 

показник задіяності ресурсів, тип вирішуваних завдань). 

Під час надходження до системи запиту від клієнта – система аналізує 

інформацію, що надходить від серверних служб до керуючого агента про стан 

обчислювальних ресурсів. Всі дані, що надходять на керуючий агент, сортуються 

залежно від обраного критерію оптимізації. Однак ця функція може бути 

відключена, і система DIET вибере обчислювальний ресурс випадковим чином. 

Розробники DIET акцентують увагу на те, що ця система проста у використанні, 

тому що не вимагає введення інформації про ресурсні вимоги завдань. Її 

перевагою є те, що вона дозволяє модифікувати свій планувальник шляхом 

підключення до нього додаткових плагінів, які дозволяють розширювати 

множину метрик. Однак тут під час розробці плагінів проблема планування 

перекладається на розробників, що є суттєвим недоліком, бо це вимагає наявність 

специфічних знань у адміністратора системи, який буде вносити зміни для кожної 

з прикладних задач. 

 

 

1.4.3 Системи управління ресурсами PBS, TORQUE та SLURM 

 

Portable Batch System (PBS) – це система управління ресурсами в 

високопродуктивних обчислювальних кластерах під керуванням ОС UNIX/Linux. 

Сьогодні існує безкоштовна версія OpenPBS та комерційна – PBS Pro [158]. 
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У складі PBS існує власний планувальник (алгоритм FIFO), який дозволяє 

використовувати різноманітні політики розподілу завдань. Планувальник PBS 

дозволяє вводити обмеження для завдань, які надходять у систему, здійснювати 

постановку, вивантаження та перерозподіл завдань в системі, призначати 

пріоритети завдань. В ході роботи постійно відбувається збір відомостей про 

обчислювальні ресурси. В системі PBS використовується кілька черг, які 

відповідають набору пріоритетів (чим більше часу завдання знаходиться в черзі, 

тим вище його пріоритет виконання). У черзі завдання упорядковані відповідно 

до часу надходження і мають межу очікування – 24 години. 

Перевагою PBS є те, що вона групує ресурси в набори віртуальних вузлів за 

певними ознаками. За їх допомогою в PBS реалізується попередня резервація часу 

для вхідних завдань, що дозволяє більш ефективно налаштовувати цю систему. 

Планувальник PBS орієнтований на балансування завантаження обчислювального 

ресурсу, тобто якщо буде встановлено значення максимального завантаження, то 

планувальник буде розподіляти завдання на обчислювальні ресурси так, аби 

сумарне завантаження не перевищувало попередньо задане. 

TORQUE (Terascale Open-Source Resource and QUEue Manager) – це одна з 

сучасних версій PBS, яка поширюється під вільною ліцензією OpenPBS Software 

License [159] і орієнтована на роботу під UNIX-подібними ОС. Цей менеджер 

дозволяє управляти ресурсами (початок виконання, зупинка або видалення 

завдання з черги) та здійснювати моніторинг системи (стан обчислювальних 

вузлів, інформація про поточний стан завдання тощо). Завдання, що надходять в 

систему, отримують пріоритет, а планувальник вибирає з черги саме те завдання, 

що має найвищий  пріоритет, і відповідно до обраної політики планування, 

розподіляє їх між обчислювальними ресурсами системи. 

SLURM (Simple Linux Utility for Resource Management) – це надійна, 

відкрита, добре масштабована система управління ресурсами кластера, яка 

орієнтована на роботу для різнотипних Linux-кластерів. 

Системи управління ресурсами TORQUE та SLURM схожі. На кожному 

обчислювальному ресурсі встановлюється сервіс Machine Oriented Miniserver (для 
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TORQUE) або SLURM Daemon (для SLURM), який здійснює управління 

обчислювальними ресурсами цього вузла. Також існує центральний сервіс PBS 

Server (для TORQUE) або SLURM Control Daemon (для SLURM), який управляє 

чергою завдань, взаємодіє з планувальником ресурсів, координує роботу 

обчислювальних ресурсів та здійснює моніторинг їх стану. В системі SLURM для 

забезпечення відмовостійкості передбачений додатковий екземпляр центрального 

сервісу, який дублює стан головного. Як планувальник ресурсів в обох системах 

використовується планувальник FIFO, однак є можливість підключення 

зовнішнього модуля, наприклад, Maui Cluster Scheduler (MCS) або Moab Workload 

Manager (MWM). 

 

1.4.4 Планувальники Maui и Moab 

 

Maui – це планувальник з відкритим кодом, який використовується в 

паралельних та розподілених обчислювальних системах. Maui орієнтований на 

роботу з UNIX подібними ОС [160]. Перевагами планувальника є: робота з 

великим набором методів планування, які може налаштовувати адміністратор; 

зменшення часу очікування завдань в черзі (за рахунок використання методу 

Backfill); можливість використання розширеної статистики: завантаженості 

окремих обчислювальних ресурсів, системи в цілому, стану конкретного 

завдання, стану черг; використання автоматичної системи визначення пріоритетів 

завдань. 

Планувальник Maui взаємодіє з системою управління ресурсами, яка 

сповіщає його про стан обчислювальних ресурсів в системі. Вимоги, що 

виставляються завданням до ресурсу, асоціюється в Maui з поняттям «клас» 

(може бути кілька класів, які згруповані за окремими атрибутами). Через це для 

кожного сформованого «класу» планувальник Maui виділяє окрему чергу. 

На кожному кроці планування Maui збирає статистику системи управління 

ресурсами щодо стану обчислювальних ресурсів, навантаження системи в цілому 

та обрану політику планування. Далі він отримує множину завдань, які можуть 
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бути виконані та сортує їх відповідно до пріоритету. Пріоритет визначається на 

підставі інформації про розмір завдання, часу знаходження його в черзі, власника 

завдання та ін. Для кожного завдання здійснюється підбір обчислювального 

ресурсу, що його задовольняє, з подальшим його запуском.  Далі здійснюється 

сповіщення системи управління ресурсами про недоступність деяких ресурсів на 

момент виконання конкретного завдання на них. 

Перевагою планувальника Maui є підтримка функції резервування ресурсів, 

яка реалізується за рахунок задання тимчасових інтервалів і списків доступу. 

Недоліками виступають: необхідність вказівки точних умов вибору 

обчислювальних ресурсів, задання чітких обмежень щодо політики доступу, 

визначення правил роботи з чергами, формування «класів» завдань. 

З 2005 року проект отримує назву Moab Cluster Suite. Використання 

планувальника Moab [161] направлено на рівномірне та ефективне використання 

ресурсів для завдань, що надійшли до системи. Планувальник Moab може бути 

інтегрований в TORQUE та SLURM і працювати в двох режимах: в режимі 

опитування системи управління обчислювальними ресурсами та в режимі подій, 

що надходять. 

На кожному кроці планувальник Moab звертається до системи управління 

ресурсами з метою збору статистики про стан обчислювальних ресурсів, 

завантаження системи в цілому, переліку заданих на даний момент політик 

планування [162]. На вхід системи Moab подається перелік завдань, які він сортує 

відповідно до відносного пріоритету. Цей пріоритет Moab вираховує власноруч на 

підставі інформації, яка надходить з системи: розмір, власник завдання, час 

знаходження завдання в системі та ін. Після того, як завдання впорядковані за 

пріоритетом, відбувається підбір обчислювальних ресурсів відповідно до потреб 

завдання. Якщо для всіх задач відповідного завдання підібрані обчислювальні 

ресурси, то завдання відправляється на виконання, а до системи управління 

ресурсами надходить повідомлення про те, що задіяні ресурси для виконання 

завдання не можуть бути задіяними в подальшому розподілі. 

Перевагою планувальника Moab є гнучкість в налаштуванні розподілу 
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ресурсів за рахунок того, що в ньому використовується модульний підхід. Однак 

цей підхід є і недоліком, тому що для кожного завдання адміністратору системи 

необхідно задавати ресурсні вимоги. 

Хоча планувальник Moab на сьогодні має більш значні переваги щодо 

планувальника Maui [161, 163], використання планувальника Maui в системах 

розподілу ресурсів є пріоритетним. 

 

1.5 Розподілене імітаційне моделювання як інструмент дослідження 

обчислювальних процесів в гетерогенних комп’ютерних системах 

 

1.5.1 Аналіз історії розвитку імітаційного моделювання 

 

Імітаційне моделювання як новий науковий напрям почав інтенсивно 

розвиватися в 60-ті роки ХХ-го століття, що зумовлено широким впровадженням 

та використанням складних технічних систем в різноманітних галузях людської 

діяльності (космос, метеорологія, біологія, медицина, енергетика, транспорт, 

економіка, нові технології на виробництві та ін.). Характерними рисами таких 

систем були велика розмірність, наявність різнорідних елементів і підсистем, 

відсутність математичного опису законів їх поведінки, а в деяких випадках – 

відсутність достовірної статистики їх параметрів. Більш того, натурні 

експерименти з такими системами як правило неможливі, або ускладнені або 

обмежені. Імітаційне моделювання стало альтернативним способом вирішення 

завдань дослідження і проектування таких систем. 

Саме поняття «імітаційне моделювання» має кілька визначень. Р. Шеннон 

так визначає поняття імітаційного моделювання: «Імітаційне моделювання – 

процес конструювання моделі реальної системи і постановки експериментів на 

цій моделі з метою оцінити (в рамках обмежень, що накладаються деяким 

критерієм або сукупністю критеріїв) різні стратегії, що забезпечують 

функціонування системи» [164]. Або більш розгорнуто:" імітаційне моделювання 

є експериментальною і прикладної методологією, що має метою: 
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 описати поведінку системи; 

 побудувати теорії і гіпотези, які можуть пояснити видиму поведінку; 

 використовувати ці теорії для передбачення майбутньої поведінки і оцінки 

(в рамках обмежень, що накладаються деяким критерієм або сукупністю 

критеріїв) різних стратегій, що забезпечують функціонування цієї системи. 

Термін «імітаційне моделювання» увібрав в себе два поняття, які спочатку 

були позначенням одного і того ж. Всі розрахункові методи на ЕОМ у всіх сферах 

науки і техніки є моделями реальних процесів. Для аутентифікації математичних 

моделей дослідники стали давати їм додаткові назви. Термін «імітаційне 

моделювання» означає, що ми маємо справу з такими математичними моделями, 

за допомогою яких результат не можна заздалегідь обчислити або передбачити, 

тому для передбачення поведінки реальної системи необхідне проведення 

експерименту (імітації) на моделі при заданих вихідних даних. У 80-ті роки ХХ-го 

століття імітаційне моделювання стали безпосередньо асоціювати з 

моделюванням на комп’ютерах. «Імітація становить чисельний метод проведення 

на ЕОМ експериментів з математичними моделями, які описують поведінку 

складної системи протягом заданого або формованого періоду часу» [165]. 

Поведінка системи, взаємодія її елементів, в імітаційної моделі найчастіше 

описуються набором алгоритмів і даних програми, що реалізуються мовою 

моделювання (або програмування). Всі ці описи є програмною імітаційною 

моделлю, яку необхідно спроектувати, написати, налагодити, випробувати, а 

потім використовувати для постановки імітаційного експерименту на комп’ютері. 

Тому під процесом імітації на комп’ютері розуміють і конструювання моделі, і її 

випробування, і застосування моделі для вивчення певного явища або проблеми. 

Зв'язок імітаційного моделювання з комп’ютерним можна розглядати як 

усунення термінологічного протиріччя зазначеного Моісєєвим М.М.: «будь-яка 

модель є фактично імітаційна, бо вона імітує реальність» [166]. 

В Україні становлення імітаційного моделювання, як наукової і прикладної 

дисципліни, пов’язане з ім’ям члена-кореспондента АН СРСР Н.П. Бусленко. 
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Методологічною основою для розвитку імітаційного моделювання стали роботи 

Н.П. Бусленка, В.М. Глушкова, М.М. Моісєєва [166, 167,168,169]. 

Школи під їх керівництвом сформували традиції імітаційного моделювання, 

зосередившись на таких напрямах: 

 розвиток методології, методів і технологій моделювання; 

 розробка засобів і систем моделювання на базі універсальних 

алгоритмічних мов моделювання; 

 розробка пакетів моделювання широкого призначення; 

 розробка проблемно-орієнтованих пакетів моделювання. 

Серед відомих зарубіжних вчених, які зробили внесок у розвиток 

імітаційного моделювання слід виділити Р. Шеннона [165], А. Пріцкера [170], 

Д. Гордона [171]. Слід відзначити той факт, що школи імітаційного моделювання 

в нашій країні і за кордоном розвивалися паралельно, що призвело до створення 

своїх оригінальних мов і засобів моделювання. 

На першому етапі (1950–1960 р.) виявляються перші програмні моделі на 

універсальних мовах програмування (FORTRAN, ALGOL), які носять 

математичний характер, відсутня методологія розробки моделей і проведення 

експериментів з ними, спеціальні засоби аналізу і створення програм. 

Другий етап (1961–1970 р.) поклав початок першим спеціалізованим мовам 

моделювання: GPSS, SIMSCRIPT, SIMULA. З’явилося кілька версій мов, 

розпочато формування методологічної бази імітаційного моделювання. 

На третьому етапі (1971–1978 р.) створені спеціалізовані мови отримали 

свій розвиток в сторону підвищення ефективності та збільшення розмірності 

модельованих завдань. Відбувається формування методик проектування 

модельних експериментів. 

Протягом четвертого етапу (1979–1984) основна увага приділяється 

розвитку формального представлення моделей і математичного дослідження 

динамічних систем. 

П’ятий етап (1985–1994) був обумовлений широким впровадженням 

персональних комп'ютерів в імітаційному моделюванні, що призвело до проблем 
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перенесення програмного забезпечення на персональні комп’ютери, створення 

візуального графічного інтерфейсу. 

На шостому етап (1995–1998) велика увага приділялася розробці засобів 

розподіленого і паралельного імітаційного моделювання на мультипроцесорних 

кластерах, локальних і глобальних мережах ЕОМ. 

На сьомому (теперішньому етапі) відбувається розвиток технологій 

об’єднання обчислювальних ресурсів, поява GRID-технологій та активне їх 

використання для цілей імітаційного моделювання. З’явилися стандарти, які 

дозволяють oб’єднувати  різнoрідні імітаційні моделі (наприклад, HLA). 

Починаючи з першого етапу, розроблені засоби стали класифікувати з точки 

зору класу досліджуваних систем на дискретні, безперервні і дискретно-

безперервні [171]. При дискретному імітаційному моделюванні залежні від часу 

змінні змінюються в певні моменти модельного часу – моментами настання подій. 

У дискретних моделях стан моделей не змінюється в інтервалах між моментами 

настання подій. Під час безперервного імітаційного моделювання змінні моделі 

змінюються безперервно, тобто є безперервними функціями модельного часу. 

Комбінована імітація поєднує елементи як дискретного, так і безперервного 

імітаційного моделювання. Оскільки дискретне імітаційне моделювання більш 

поширене, то подальший виклад основного матеріалу роботи буде ставитися 

тільки до дискретного імітаційного моделювання. 

У процесі аналізу існуючих методологічних підходів до побудови 

імітаційних моделей та систем імітаційного моделювання була розроблена 

класифікація (рис. 1.3). 

Мови безперервного моделювання (в [172] його називають поєднаним; в 

останні роки його іноді, особливо у зарубіжних джерелах, називають аналоговим 

моделюванням, на відміну від сформованого в 50-ті роки минулого століття 

уявлення про аналогове моделювання як моделювання з використанням 

аналогової і гібридної обчислювальної техніки) мають блокову або операційну 

орієнтацію. Раніше під блоковим завданням системи розумілося відповідність 

елементів ланцюгів в аналогових комп’ютерах. Сучасним представником 
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блокової орієнтації є стандарт PSpice, в якому схема задається шляхом вказівки 

типу елемента, його параметрів і вузлів підключення (щоб відрізнити цей вид 

опису від аналогово-апаратного, будемо називати його структурним) [169,170]. В 

операційних мовах рівняння стану (диференціальні, різницеві і ін.) кодуються в 

явному вигляді. До них можна віднести безперервні розширення мов НЕДИС, 

Гаспе, ПМНМ, 360 / System CSMP. 
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Рисунок 1.3 – Методологічні підходи в імітаційному моделюванні 
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Зупинимося детальніше на дискретних методологічних підходах до 

моделювання. 

За транзактного підходу [165] модель просувається в часі від події до події, 

які змінюють стан моделі. Логіка настання подій визначає послідовність зміни 

станів моделі, причому час просувається від події до події. Цей підхід розвивався 

в 60-70 р. ХХ ст. і привів до створення таких систем моделювання як SIMSCRIPT, 

SMPL, Гаспе, VHDL і т.п. 

За транзактного підходу модель становить сукупність двох типів об1єктів – 

динамічних (транзактів) і статичних (приладів обслуговування). Потік транзактів 
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просувають від одного статичного об’єкта до іншого, стан моделі змінюється в 

дискретні моменти часу після того, як закінчилося переміщення транзактів в 

поточний момент модельного часу. Моделі за транзактного підходу є такими ж 

гнучкими й ефективними, що і за родієвого підходу, але менш абстрактними. 

Завдяки транзактному підходу системи моделювання знаходять широке 

застосування. Прикладом транзактном систем моделювання є GPSS [172, 173], 

АSPOL [9]. Система моделювання GPSS знаходить широке застосування сьогодні 

у російських дослідників [174]. 

Процесний підхід [165] полягає в поданні об’єкта у вигляді сукупності 

кількох компонентів, кожному з яких ставиться у відповідність своя послідовність 

подій. Кожна послідовність подій реалізує собою процес – зміна стану системи 

всередині одного компонента. "Загальна послідовність подій, відповідних 

подієвому підходу, виходить шляхом комбінації послідовностей подій, що 

відповідають окремим процесам. У результаті модель представляється як 

сукупність взаємодіючих квазіпараллельний процесів, що більш об’єктивним 

чином (чим сукупність подій) відображає структуру і поведінку реальної системи. 

Квазіпаралельність полягає в тому, що програма, відповідна процесу, складається 

з послідовності подій не залежно від інших процесів (якщо відсутні явні вказівки 

взаємодії), а виконується з перериваннями, під час яких виконуються інші 

процеси. Реалізація таких систем, як правило, передбачає два типи підпрограм: 

відповідні події і процесу. Першу з них система моделювання викликає в моменти 

часу, які визначаються подіями. Друга підпрограма активується в тій же точці, в 

якій процес був припинений. Оскільки логіка роботи процесів зосереджена в 

одній програмі, полегшується опис динаміки системи. Однак останній факт 

ускладнює розпаралелювання програмних моделей, створених на основі 

процесного підходу. 

Під час використання підходу сканування активностей розробник описує 

дії, в яких беруть участь елементи системи, і задає умови, що визначають початок 

і закінчення цих дій. Події, які починають або закінчують дію, не плануються 

розробником моделі, а ініціюються за умовами, визначеними для поданої. Умови 
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початку або закінчення дії перевіряються після чергового просування 

імітаційного часу. Якщо задані умови задовольняються, відбувається відповідна 

дія в моделі, сканування умов проводиться для всієї множини дій під час кожного 

просування імітаційного часу [165]. Прикладом мови, орієнтованої на сканування 

активностей, є SMPL. 

В об’єктно-орієнтованих системах імітаційного моделювання модель 

становить сукупність об’єктів. Останні передбачають дані і операції над ними. 

Об’єкти мають специфічний інтерфейс (набір методів або функцій), завдяки 

якому вони взаємодіють з системою моделювання та іншими об’єктами. 

Фактично, вони в моделювання прийшли з технології об'єктно-орієнтованого 

програмування, відтак отримали велику популярність серед розробників 

програмних моделей. Цей підхід широко використовується у написанні 

програмних моделей на універсальних мовах програмування високого рівня (С++, 

Java, Pascal). Методологічні підходи до використання об'єктно-орієнтованих 

технологій систематизовані в роботі Г. Буча [175]. Прикладом реалізації об’єктно-

орієнтованого підходу є SIMULA [176, 177]. 

Об’єктно-орієнтований підхід отримав розвиток в роботах С. Пегдена [178] 

з новою назвою агентний підхід. Відповідно до цього підходу поведінку всієї 

системи можна розглядати як результат поведінки великого числа об’єктів, званих 

агентами, які є автономними, можуть взаємодіяти один з одним і переслідують 

свої цілі [179–182]. 

Деякі автори виділяють інші підходи до імітаційного моделювання. 

Наприклад, в докторській дисертації В.В. Окольнішнікова [183] наводиться 

визначення логічного підходу до імітаційного моделювання: «логічний підхід – це 

використання в імітаційному моделюванні концепцій зі сфери штучного 

інтелекту – концепцій неалгоритмічного програмування, пошуку за зразком і 

бектрекінга. Такий підхід дає можливість будувати орієнтовані на пошук цілі або 

генеруючі моделі зі змінною структурою з метою самоорганізації»". Іншим 

прикладом може служити теорія агрегатів [184]. Однак слід вказати на різницю 

між конкретним формальним описом системи і методологічним підходом. Так 
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елемент, представлений агрегатами, може бути зорієнтований, наприклад, на 

процесний підхід, або виконаний на основі активностей, тобто робота 

агрегативної системи може бути реалізована різними шляхами (скануванням 

подій, взаємодією транзактів, процесами). Тому виділення інших способів 

(зокрема агрегатного) є узагальненням і обумовлюється наявністю низки 

специфічних функцій, які повинна виконувати система моделювання. 

Системна динаміка – парадигма моделювання, де для досліджуваної 

системи будуються графічні діаграми причинних зв’язків і глобальних впливів 

одних параметрів на інші в часі, а потім створена на основі цих діаграм модель 

імітується на комп’ютері. Системна динаміка  досліджує поведінку складних 

систем у часі  залежно від структури елементів системи та взаємодії між ними. 

Серед них: причинно-наслідкові зв’язки, петлі зворотного зв’язку, затримка 

реакції, вплив середовища та ін. Загалом такий вид моделювання більше за  інші 

парадигми допомагає зрозуміти суть того, як відбувається виявлення причинно-

наслідкових зв’язків між об’єктами і явищами. За допомогою системної динаміки 

будують моделі бізнес-процесів, розвитку міста, моделі виробництва, динаміки 

популяції, екології та розвитку епідемії. Метод заснований Джеєм Форрестером в 

1950 р. [185]. Цей метод, що базується на графічних діаграмах і математичних 

обчисленнях, складно віднести до одного з вищенаведених підходів. 

Підбиваючи підсумки аналізу розвитку імітаційного моделювання, слід 

подивитися на цю сферу з точки зору фахівця, який приступає до розробки 

конкретної імітаційної мови (засобу). Розробник вибирає свій спосіб, свій 

методологічний підхід, який орієнтований на вирішення певного класу задач, що 

стоять перед майбутніми користувачами системи моделювання. Кожен з підходів, 

наведений в аналізі, передбачає деяку схему для опису системи, і кожен з них має 

певні переваги і недоліки. Так, наприклад, в дискретному імітаційному 

моделюванні процесно-орієнтований підхід вважається простим і лаконічним у 

вивченні схеми моделювання, але не володіє достатньою гнучкістю; подієвий 

підхід, навпаки, більш складний у вивченні, але забезпечує гнучкість схеми 

моделювання. 
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Під час загального розгляду методологічних підходів знаходяться кола їх 

перетину. Наприклад, «подія – стан» аналогічно поняттю «сканування 

активностей», в яких події не плануються, а ініціюються певним станом системи; 

процесно-орієнтований підхід поєднує в собі риси подієвого підходу і підходу 

сканування активностей [165]. 

Проведений аналіз наводить на думку про створення єдиного підходу до 

подання імітаційних моделей з метою уніфікації алгоритмів і програмного 

забезпечення систем моделювання. Подібні спроби проводяться постійно. Однак 

загальний напрямок досліджень з цього питання зводиться до створення свого 

методологічного підходу або концептуальної схеми побудови імітаційних 

моделей (наприклад, теорія агрегатів, мережі Петрі [186] тощо). У роботі 

пропонується використовувати підхід: розглянути імітаційні моделі, побудовані з 

точки зору різних концептуальних схем, в рамках одного підходу, заснованого на 

виділенні в структурі імітаційних моделей однорідних за функціональним 

призначенням і взаємозв’язками елементів (наприклад, управління модельним 

часом, поведінкового опису) і того очевидного факту, що всі перераховані 

підходи реалізуються програмно, тобто, врешті-решт, вони містять в собі 

структурні однакові елементи: дані, що відображають стан моделі і код, що 

відображає її поведінку. Такий підхід зможе виступити основою для побудови 

розподілених інформаційних систем загалом, та систем моделювання зокрема, 

тенденція до створення яких спостерігається в останній час, так і платформою 

об’єднання різнорідних моделей в єдиному середовищі моделювання. 

 

 

1.5.2 Розподілене імітаційне моделювання 

 

Наступне питання, яке є одним з основних в роботі і одним з найбільш 

актуальних на сьогодні у галузі імітаційного моделювання систем – це 

розподілене (distributed) або паралельне (parallel) імітаційне моделювання 

(simulation), що проводиться з метою підвищення швидкодії. Традиційно, 
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розподілене імітаційне моделювання ставилося до моделювання на комп’ютерах з 

MIMD (Multipli Instruction Stream / Multipli Data Stream) архітектурою, в той час 

як використання архітектури SIMD (Single Instruction Stream / Multipli Data 

Stream) призводило до "паралельного моделювання". Оскільки при паралельному 

і розподіленому моделюванні використовується одна і та ж техніка, з появою 

кластерних обчислювальних систем і Grid-обчислень грань між цими двома 

видами імітаційного моделювання почала стиратися. Зараз багатьма авторами 

використовується термін «розподілене моделювання» для позначення як 

паралельного, так і розподіленого моделювання [183]. 

За останні роки пройшло кілька десятків конференцій, опубліковано велику 

кількість робіт, присвячених цій проблемі. 

Підвищення складності і розмірності завдань, що вирішуються системами 

імітаційного моделювання з одного боку, і посилення вимог до термінів розробки 

з іншого, викликає зростання інтересу до паралельного моделювання. Тенденція 

посилюється зростаючими можливостями до інтеграції і побудови 

багатопроцесорних і багатомашинних обчислювальних систем моделювання, 

появою GRID та Cloud  систем як потужних середовищ для проведення 

імітаційних експериментів [187–190]. 

Розподілене імітаційне моделювання ґрунтується на таких джерелах: 

обчислення і моделювання, що вимагає для свого виконання великої кількості 

обчислювальних ресурсів, військові додатки, і комп’ютерні програми, що 

обмінюються інформацією за допомогою Інтернету в реальному часі. Під 

розподіленим імітаційним моделюванням розуміється «розподілене виконання 

єдиної програми імітаційної моделі на мультипроцесорній або 

мультикомп’ютерній системі». 

У розподіленому моделюванні, на відміну від послідовного моделювання, 

первинною одиницею є не об’єкт, а так званий логічний процес [183] або 

локальна модель (программа). Логічний процес - це послідовна підмодель, яка має 

власний набір об’єктів і власну керуючу програму. Локальна модель містить в 

собі підпрограму, яка визначає поведінку модельованого часу і підпрограму 
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пересування модельного часу. Логічні процеси взаємодіють тільки за допомогою 

передачі повідомлень. Оскільки формування розподіленого імітаційного 

моделювання ведеться під впливом теорії паралельного програмування, то і 

формальне подання розподілених імітаційних моделей мають багато спільного. 

Основний недолік більшості моделей – високий рівень абстракції, який 

ускладнює їх застосування під час вирішення конкретних завдань, а також 

відсутність єдиного математичного (формального) апарату їх подання. Через це 

перспективним є використання єдиного формального апарату опису розподілених 

імітаційних моделей і функціонування імітаційних систем. Такий підхід 

пропонується в роботах [183, 191]. 

Наприклад, в роботах В.В. Окольнішнікова [183, 191] наведено таке 

формальне подання розподіленої імітаційної моделі: 
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 (1.1) 

 

де DM – розподілена модель; lp – логічний процес; sm – підпрограма логічного 

процесу; Т – значення локальних годин модельного часу логічного процесу; S – 

локальний список подій логічного процесу; Q – подія в списку подій; t – модельне 

час настання події Q (тимчасова мітка події Q). 

В роботі [107] поданий формальний апарат опису імітаційних моделей на 

основі процесної алгебри [51], який дозволяє представити обчислювальні 

процеси, що протікають в імітаційної системі моделювання з природної 

(програмної) точки зору. Цей підхід дозволяє описувати не тільки елементи 

імітаційного середовища, а й враховувати специфіку операційної системи, 

апаратних ресурсів та інших компонентів, що беруть участь в процесі 

експерименту. Основною ідеєю пропонованого апарату є єдине уявлення таких 
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важливих понять імітаційних моделей, як стан, модельний час, вхідні і вихідні 

змінні (дані) програми. 

Основним питанням в організації розподіленого імітаційного моделювання 

вважається питання синхронізації модельного часу локальних моделей або 

питання управління модельним часом. Синхронізація повинна забезпечувати 

виконання локальних моделей в просторі єдиного модельного часу або в 

правильному хронологічному порядку, забезпечуючи тим самим обмеження 

причинного зв’язку (local causality constraint). Алгоритми синхронізації повинні 

коректно виконувати повторну імітацію, тобто результати, отримані вперше, 

повинні співпадати з результатами повторного моделювання за умови незмінності 

вхідних даних або з результатами послідовного моделювання на 

однопроцесорному комп’ютері. 

Алгоритми управління модельним часом дуже впливають на час виконання 

експерименту, оскільки тягнуть за собою тимчасові витрати на синхронізацію, 

організацію просування модельного часу, відкати моделей тощо. Методи 

управління часом в імітаційних системах є складною, наукомісткою проблемою. 

В роботі [191] наводиться огляд методів вирішення цієї проблеми для 

послідовного і розподіленого імітаційного моделювання. Зупинимося коротко на 

їх основних особливостях. 

Відомі кілька класів алгоритмів синхронізації модельного часу: синхронні, з 

синхронізацією взаємодії, консервативні, оптимістичні. Класифікація сучасних 

алгоритмів синхронізації модельного часу приведена в роботах [192–196]. 

Перші два класи алгоритмів синхронізації просувають модельний час тільки 

за умови, що всі приватні моделі згодні з цим, що призводить до нерівномірного 

завантаження обчислювальних ресурсів. Їх застосування можливе за дотримання 

деяких умов: всі моделі мають однакову обчислювальну вартість, обчислювальні 

ресурси і канали зв’язку між ними мають однакові параметри. Фактично вони 

частіше використовуються на послідовних або багатоядерних комп’ютерах, 

оскільки засновані на внутрішньому паралелізмі програм. 
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З метою розподіленого імітаційного моделювання найбільш часто 

використовують консервативні й оптимістичні алгоритми. 

В теорії розподіленого імітаційного моделювання інформація, якою 

обмінюються логічні процеси (логічні моделі), називається повідомленнями. Для 

цілей синхронізації повідомлення мають спеціальний атрибут – часову мітку (time 

stamped). Часто повідомлення, за своєю суттю, є подіями імітаційної моделі. 

Консервативні алгоритми не допускають просування модельного часу у всіх 

локальних моделей, якщо існує ймовірність появи події (повідомлення) з часовою 

міткою в минулому. Оптимістичні алгоритми дозволяють локальній моделі 

розвиватися в просторі модельного часу самостійно, накладаючи лише загальні 

(наприклад, фреймові) обмеження, або реалізуючи відкат локальної моделі при 

появі деякої події в "минулому", на яку модель зобов’язана зреагувати. 

Особливістю консервативних алгоритмів є запобігання парадоксів часу. В 

процесі імітації передбачається, що адресат отримує повідомлення в тому ж 

порядку, в якому їх посилає джерело, і що джерело вибирає з локального списку 

подій події з неубутними часовими мітками. Як говорилося вище, при цьому 

можливе припинення виконання локальних моделей, що знижує продуктивність 

процесу імітації і може привести до тупікових ситуацій. Для усунення цих 

недоліків консервативні алгоритми використовують додаткову інформацію. 

Наприклад, інформацію про ймовірності або відсутності певних зв’язків між 

локальними моделями, про завершення логічного процесу, з яким зв’язок 

імовірний або гарантований. 

Перші консервативні алгоритми використовували посилання «порожніх» 

повідомлень [197–199], які не відображають поведінку приватних моделей, а 

передають додаткову інформацію для визначення моменту зміни модельного часу 

і величини цієї зміни. Остання величина отримала назву «нижньої межі часових 

міток» (LBTS – lower bound on the time stamp) [194] або «часового горизонту» 

(logical virtual time horizon) [195]. Особливості роботи з часовим горизонтом 

досліджуються в [200]. Способи мінімізації кількості порожніх повідомлень 

обговорюються в [201].  В роботі [202] вказується, що коректна робота з часовим 
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горизонтом не гарантує відсутність тупікових ситуацій, розпізнавання яких 

необхідно під час виникнення ситуації зациклення алгоритму синхронізації. 

Алгоритми, засновані на порожніх повідомленнях, припускають, що 

топологія процесів, які посилають повідомлення один одному, відома і фіксована, 

кожен логічний процес посилає повідомлення з не спадними часовими мітками, 

комунікаційне середовище забезпечує доставку повідомлень в тому порядку, в 

якому вони були послані. 

Деякі консервативні алгоритми використовують попередній перегляд (look 

a head), який має бути закладеним в модель підходом до побудови імітаційної 

моделі або фізичними особливостями обчислювального середовища. До останніх 

особливостей можна віднести: фізичні обмеження, пов’язані з уповільненою 

реакцією фізичного процесора на зовнішні події або з швидкістю впливу одного 

фізичного процесу на інший, допустимість невеликих тимчасових неточностей, 

дискретного часу, інерційну поведінку. 

Існують консервативні алгоритми, які ігнорують парадокси часу (з певною 

точністю), які виникають в системі. Наприклад, підхід «розслаблення часу» 

(relaxing time), що допускає відхід від обліку подій відповідно до часової 

упорядкованості [203], що можливо тільки на обмеженому класі моделей і 

визначається природою модельованих об’єктів або передбачається, що подальша 

статистична обробка результатів моделювання дасть допустиму точність [204, 

205]. Аналогічні (наближені) результати дають системи моделювання, 

синхронізація в яких досягається шляхом синхронізації модельного і реального 

часу. В останньому випадку виникає задача синхронізації годин самих 

обчислювальних ресурсів [206, 207]. У системах з прогнозом відомі кванти 

модельного часу, з якими приватні моделі змінюють свої локальні годинники 

[208, 209]. Ще один підхід заснований на понятті наближеного часу (approximate 

time) дає можливість використовувати нечіткість часу виникнення подій: замість 

моментів часу використовується його інтервал, протягом якого можливе 

виникнення події [210, 211, 212]. 
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Багато консервативних алгоритмів використовують поняття «відстані» 

(distance), яка становить часовий відрізок, необхідний для прямого або непрямого 

впливу одного логічного процесу на інший [213, 214, 215]. Згідно з визначенням, 

яке дано в [183], відстань – це мінімальна кількість модельного часу, який має 

пройти, перш ніж подія в одному логічному процесі викличе прямо або побічно 

виконання події в іншому логічному процесі. Відстань може бути використана 

логічним процесом для визначення часової позначки події, яка йому буде 

надіслана. Цей підхід можливий, якщо відома структура моделі, тобто, якщо 

відомі локальні моделі, які можуть переслати повідомлення конкретної локальної 

моделі. 

Більш складні алгоритми консервативної синхронізації припускають 

передачу між локальними моделями повідомлення позначеного не часовою, а 

векторною міткою часу (Vector Time), що дозволяє локальній моделі визначити 

місце своєї події серед інших [216–219]. 

На відміну від консервативних алгоритмів, які не порушують порядок 

виконання подій в модельному часі, оптимістичні методи не стежать за цим 

обмеженням. Тому за такого методу відбуваються "парадокси часу": деякі 

локальні моделі можуть «піти вперед», тобто їх локальний час перевищує (іноді 

значно) локальний час інших приватних моделей. Ця особливість дає важливі 

переваги: більш високий рівень паралелізму і простота програмування в більшості 

випадків. Якщо дві локальні моделі можуть впливати одна на одну (існує зв’язок 

між ними), але при певних вихідних даних імітаційного експерименту зв’язку з 

цим не існує, оптимістичний алгоритм може виконувати локальні моделі 

паралельно, на відміну від консервативного алгоритму, який призведе до 

послідовного виконання цих локальних моделей. Консервативні алгоритми, як 

правило, вимагають додаткової інформації для визначення безпечної траси 

моделі. Оптимістичні алгоритми, що використовують таку інформацію, більш 

адекватні і продуктивні. 

Найбільш відомий оптимістичний алгоритм розроблений Д. Джефферсоном 

(Jefferson), називається механізмом «деформації часу» (Time Warp 
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Mechanism) [220]. Коли логічний процес отримує подія, що має тимчасову 

позначку меншу, ніж вже опрацьовані події, він виконує "відкат" (rollback) і 

опрацьовує ці події повторно в хронологічному порядку. Зробивши відкат, процес 

відновлює стан, який був до обробки подій і відмовляється від повідомлень, 

відправлених подіями, що повертаються в минулий стан. Для відмови від цих 

повідомлень розроблений механізм антиповідомлень. 

Антиповідомлення – це копія раніше відісланого повідомлення. Якщо 

антиповідомлення і відповідне йому повідомлення (позитивне) зберігаються в 

одній і тій же черзі, то вони взаємно знищуються. Щоб вилучити повідомлення, 

процес повинен відправити відповідне антиповідомлення. Якщо відповідне 

позитивне повідомлення вже опрацьоване, то процес-одержувач виконує відкат 

назад. При цьому можуть з’явитися додаткові антиповідомлення. Під час 

використання цієї рекурсивної процедури усі помилкові повідомлення будуть 

знищені. 

За несприятливих умовах моделювання відкат локальної моделі може 

відбутися до будь-якого моменту модельного часу, починаючи з нульового 

значення. Тому треба зберігати стан приватних моделей для кожного такого 

моменту модельного часу, що призводить до великої витрати пам’яті. Крім того, 

якщо програмні моделі зробили операції введення-виведення (наприклад, з 

користувачем або фізичною моделлю), такий відкат може бути неможливий. Для 

усунення цього недоліку існує кілька груп оптимістичних алгоритмів. 

Представники першої групи орієнтовані на знаходження мінімальної 

тимчасової мітки відкатів – GVT (global virtual time) [221], яка є аналогом 

глобального модельного часу в послідовних моделях. Після обчислення GVT, 

пам’ять, використовувана для зберігання станів всіх локальних моделей з 

тимчасовими мітками, меншими, ніж GVT, звільняється. В асинхронних 

алгоритмах обчислення GVT проводитися паралельно під час імітації. Локальні 

моделі можуть повідомляти про свій локальний мінімум часової мітки в різні 

моменти часу, причому можливе існування таких повідомлень, які відіслані на 

локальну модель, але не отримані керуючої програмою. Деякі автори [222] 
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пропонують використовувати послідовні відрізки обчислень і лічильники 

повідомлень, які ефективно вирішують ці проблеми. 

Одна з проблем, що виникають під час реалізації оптимістичних алгоритмів, 

полягає в значних обсягах оперативної (віртуальної) пам’яті для зберігання 

інформації, необхідної для здійснення відкатів. Підходи другої групи спрямовані 

на скорочення обсягів пам’яті. У деяких випадках, якщо пам’ять обмежена, 

збережені стани можуть вилучатися, навіть якщо їх часова мітка більше 

GVT [223], збереження станів може відбуватися вибірково зі всієї множини станів 

між поточним модельним часом локальної моделі і GVT [224, 225], для чого 

використовуються математичні методи перерахунку параметрів моделей замість 

операцій з пам’яттю (відкату станів) [226, 227]. 

Підходи третьої групи намагаються позбутися антиповідомлень або 

обмежують їх кількість. Це підходи, які використовують «перегляд назад» 

(lookback) [79, 80], «безпосереднього скасування» (Direct Cancellation) 

антиповідомлень [228–230], «відкладання» (lazy cancellation) антиповідомлень під 

час відкату [231, 232]. 

До четвертої групи можна віднести підходи, які до розподіленої імітаційної 

моделі додають адаптивні програмні елементи, які стежать за параметрами 

експерименту і змінюють параметри середовища імітації або моделі з метою 

оптимізації того чи іншого ресурсного вектора процесу імітації [233, 234]. 

Як зазначається в [183] заздалегідь не можна сказати, який з багатьох 

консервативних і оптимістичних підходів буде працювати швидше. Все залежить 

від реалізації моделі, параметрів середовища виконання, доступних 

обчислювальних ресурсів і каналів зв’язку та ін. Оптимістичні алгоритми 

вимагають надмірних обчислень і додаткової пам’яті для зберігання історії зміни 

станів, для певного класу моделей, в яких відкати відбуваються рідко, 

оптимістичні алгоритми дають виграш у часі виконання моделі за рахунок більш 

ефективного використання паралелізму. Перспективним вважають створення 

бібліотеки різних консервативних і оптимістичних алгоритмів. Після чого на 

основі експертної оцінки розробника моделі, тестового виконання моделі на 
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обмеженому відрізку модельного часу, можна було б визначити, який з класів 

алгоритмів, консервативний або оптимістичний, більш підходить для цієї моделі. 

 

 

1.5.3 Стандарт HLA розподіленого імітаційного моделювання 

 

На підставі проведеного аналізу  можна зробити висновок, що розподілене 

моделювання становить галузь наукових досліджень, що постійно розвивається. 

Поява нових об’єктів моделювання, нових обчислювальних ресурсів призводить 

до появи нових і модифікації вже відомих методів розподіленого імітаційного 

моделювання. До тепер відомі безліч систем моделювання, безліч моделей, безліч 

програмних засобів підтримки імітаційних експериментів. 

У середині 90-х років ХХ-го століття з’явився стандарт High Level 

Architecture (HLA – архітектура високого рівня), який спробував об’єднати вже 

створені моделі і системи моделювання для можливості їх подальшого спільного 

використання. HLA – це сукупність методик, рішень і стандартів для побудови 

систем розподіленого моделювання та інтерактивні системи імітації. Під 

інтерактивністю системи розуміють здатність її підсистем, модулів і елементів 

видавати і приймати повідомлення від інших підсистем, модулів і елементів. 

Обмін повідомленнями дозволяє організувати спільне функціонування різних 

учасників моделювання. Ця архітектура визначається міжнародними стандартами 

IEEE 1516, 1516.1 і 1516.2. HLA – це нова технологія, призначена для 

забезпечення взаємодії територіально розподілених учасників моделювання 

різних типів. Ця технологія об’єднує разом системи, побудовані для різних цілей, 

технології різних періодів часу, продукти і платформи різних фірм і дозволяє їм 

взаємодіяти в єдиному середовищі моделювання. Середовище моделювання є 

віртуальним простором і створюється за допомогою обміну даними в реальному 

часі між учасниками моделювання за допомогою стандартизованих комп’ютерних 

мережних служб. HLA є технологією створення системи розподіленого 

інтерактивного моделювання. 
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Основними передумовами появи стандарту HLA вважаються роботи, що 

проводяться у військових цілях (США), з об’єднання в одному імітаційному 

просторі військових тренажерів і програмних моделей. Першими стандартами в 

цьому напрямку вважаються стандарт взаємозв’язку розподілених тренажерів DIS 

(Distributed Interactive Simulation) [235], що вийшов з проекту SIMNET [236], і 

розроблений протокол ALSP (Aggregate Level Simulation Protocol) взаємодії 

тренажерів [237]. Одночасно з роботами, що проводяться в цій сфері, була 

створена група DMSO (Defence Modeling & Simulation Office), яка з 1996 року 

координує дослідження зі створення спеціальної технології HLA, яка визначає 

загальну архітектуру всіх розроблюваних в США систем моделювання. З цього 

моменту всі розробники засобів і систем моделювання повинні забезпечувати 

зовнішній взаємозв’язок з урахуванням стандарту HLA. У 1998 р. HLA була 

прийнята стандартом в NATO. Організація SISO (Simulation Interoperability 

Standarts Organization) наразі координує з IEEE і OMG (Object Management Group) 

роботи по HLA стандартам. 

Однією з концепцій стандарту є об’єднання моделей, створених різними 

розробниками в різний час. Причому це об’єднання досягається двома засобами. 

По-перше, це стандартизація інтерфейсів моделі, тобто функцій (методів) за 

допомогою яких модель взаємодіє з зовнішнім світом. Останнім для моделі 

виступає спеціальна інфраструктура Runtime Infrastructure (RTI). Вона гарантує 

обмін інформацією в реальному часі між імітаційними моделями й іншими 

учасниками віртуального процесу (пристроями, тренажерами, користувачами). 

Всі вони називаються федератами (federates). У ролі федератів виступають 

імітаційні моделі та системи моделювання (constructive), тренажери (virtual), 

реальні учасники або користувачі (live), спеціалізоване програмне забезпечення, 

яке зберігає, статистично обробляє і візуалізує поточну інформацію про процес. 

По-друге, це стандартизація самої структури RTI. В результаті аналізу стандартів 

[238, 239, 240] створена структурна схема, що відображає елементи RTI (рис. 1.4). 

Сукупність федератів утворює так звану федерацію (Federation). Усі 

федерати взаємодіють один з одним за допомогою RTI, яка є своєрідним 
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middleware для учасників процесу. 
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Рисунок 1.4 – Елементи архітектури HLA 

 

Основними складовими стандарту є: набір загальних правил HLA [240, 

241], правила побудови федератів і організації федерації [242, 243], специфікація 

інтерфейсу федератів [244]. Сервіси RTI забезпечують управління федерацією, 

управління федератами, сертифікацію і безпеку, управління розподілом даних, 

управління модельним часом і синхронізацію. 

Прикладами реалізованих згідно стандарту HLA програмних систем є 

програмні продукти VR-Link, Plan View Display, DIS / HLA для Vega Prime, що 

дозволяють легко і швидко об’єднувати в мережні структури реального часу різні 

тренажери і додатки віртуальної реальності з використанням широко поширених 

мережних протоколів HLA або DIS . 

Під час написання призначеного для користувача коду в VR-Link API 

додаток автоматично стає сумісним з DIS, HLA 1.3 і IEEE 1516. Більшість 
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використовуваних VR-Link додатків для HLA 1.3, можна переводити на IEEE 

1516 шляхом простої компіляції. 

Високорівнева, незалежна від протоколів зв’язку API VR-Link 

використовується для установки поточного стану локально модельованих 

елементів і об’єктів віртуальної сцени.  

Будь-яка необхідна інформація автоматично посилається в інші додатки 

через RTI протоколи HLA або DIS. На приймаючу сторону VR-Link передає 

інформацію з інших додатків і забезпечує доступ до поточного стану віддалених 

об’єктів. На нижньому рівні API забезпечує прямий доступ до RTI, до змісту 

індивідуальних налаштувань, PDU і до мережних параметрам DIS протоколу. 

Інфраструктура FOM-Agile VR-Link дозволяє створювати модель і перемикати її 

між різними додатками, вибираючи відповідний модуль FOM Mapper. Прикладів 

створених подібних систем безліч. 

Незважаючи на досить широке поширення цього стандарту, багато 

розробників імітаційних систем моделювання відзначають складність реалізації 

цього стандарту, а також неможливість його використання для мов 

декларативного типу через об’єктно-орієнтовану спрямованість HLA. 

 

 

1.5.4 Технології імітаційного моделювання 

 

Організація процесів проведення розподіленого моделювання й особливості 

розподілених обчислювальних систем, що підтримують їх, є складним завданням, 

що вимагає об’єднання множини інформаційних технологій, серед яких є ті, які 

широко використовуються, і специфічні технології, які розроблені для теорії 

моделювання.  

Спочатку більшість систем імітаційного моделювання створювалися для 

однопроцесорних комп’ютерів, і носять послідовний характер. Однак, специфіка 

моделювання складних систем, полягала в тому, що елементи, виділені в процесі 

декомпозиції системи, повинні моделюватися паралельно в просторі модельного 
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(не реального) часу. Тому, методологічні підходи, проаналізовані в 

підрозділі 1.5.2, здебільшого, природним чином містили в собі реалізацію 

паралельності. 

Технології створення послідовних імітаційних моделей використовували 

методологічні підходи, аналогічні створенню прикладного програмного 

забезпечення і передбачали такі етапи: аналіз завдання, вибір методологічного 

підходу (безперервного, дискретно-подієвого тощо), створення алгоритму та 

схеми потоків даних, написання програмної моделі, налагодження програмних 

моделей. Після чого переходили до етапу проведення експериментів з моделями. 

При цьому виділяли дві основні технології послідовного імітаційного 

моделювання: з використанням спеціальних середовищ моделювання та з 

використанням алгоритмічних мов програмування. 

До першої групи технологій, що мають своє середовище розробки моделей, 

свою мову опису та засоби проведення процесу моделювання відносяться такі 

системи, як GPSS, мережі Петрі, SIMULA, AnyLogic і ін. Особливості цих 

технологій полягають в тому, що моделі створюються за допомогою віртуальної 

мови, а виконання моделі (експерименти з моделлю) можливе тільки всередині 

середовища, яке здійснює інтерпретацію моделі під час імітаційних 

експериментів. 

Друга група технологій послідовного моделювання передбачає створення 

моделей на одній з мов програмування (C ++, Pascal, Fortran, Basic тощо). 

Отримана в результаті компіляції модель у вигляді програми, що виконується, 

може запускатися безліч разів з різними початковими даними, реалізуючи 

імітаційні експерименти. З одного боку, на такі моделі не накладаються 

обмеження середовищ моделювання, що знижує гнучкість таких моделей і 

можливість їх використання в інших системах моделювання. З іншого боку, 

розробник змушений самостійно реалізовувати деякі функцій, які в першій групі 

реалізуються середовищем моделювання. 
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1.6 Методи аналізу обчислювальних процесів в гетерогенних 

комп’ютерних системах 

 

Як відзначають автори, однією з основних проблем вибору того чи іншого 

методологічного підходу, способу, алгоритму синхронізації, середовища 

розподіленого імітаційного моделювання під час вирішення конкретної задачі є 

труднощі передбачення: який з них дасть більш ефективне рішення. Під 

ефективністю, в цьому контексті, буде розумітися майбутня швидкодія 

імітаційного експерименту, тобто у ході вибору який з сукупностей засобів 

моделювання для одного і того ж імітаційного експерименту на одних і тих же 

кількості і станах ресурсів буде отримано за менший час виконання моделі. 

Проблема аналізу розподілених імітаційних моделей загострилася 

порівняно недавно і була наслідком появи (розширення) задач великої розмірності 

і загального підвищення якості і кількості доступних обчислювальних ресурсів. В 

даний час існує декілька робіт у цій сфері, але їх кількість неухильно 

збільшується. 

Можна виділити два основних напрями в зазначеному аналізі. Перший з них 

застосовується в тому випадку, коли в певній проблемній області, для якої 

будується модель, існують традиційні засоби моделювання. Наприклад, в теорії 

масового обслуговування, у вирішенні транспортних задач широкого поширення 

набули програмні системи моделювання на базі мови GPSS [172, 174, 245 ]. Для 

дослідження дискретних динамічних систем більш широкого класу - апарат 

мереж Петрі [186, 246-249]. У цьому випадку існує безліч методичних 

рекомендацій, наукових аналітичних публікацій, які допоможуть розробнику 

вибрати потрібні кошти і правильно спроектувати моделі [250, 251]. 

Другий напрям виходить з самої природи моделі як представника того чи 

іншого методологічного підходу, або ідеї про те, що будь-яка імітаційна модель 

становить програмний продукт. До таких робіт слід віднести [183, 196, 252]. 

Розглянемо підхід до аналізу, наведений в роботах Т.В. Вознесенської [21–

24]. Роботи зазначеного автора узагальнюють модель взаємодії двох імітаційних 
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моделей під управлінням оптимістичних алгоритмів синхронізації (пункт 1.5.3), 

розробленої D. Mitra та I. Mitrani [196]. 

У моделі виділимо наступні позначення: Pr – кількість процесорів (для 

простоти вважається, що кількість процесорів дорівнює кількості локальних 

моделей N). Кожна приватна модель з номером n, ]N,1[n  має свій локальний 

модельний час nt . Таким чином, модельний час всієї розподіленої моделі 

характеризується вектором },t,...,t,t{T N21 . Модельний час всієї моделі при 

довільному зверненні до системи визначається мінімальним значенням елементів 

вектора n

N,1n
M xminT


 . Процес просування модельного часу залежить від обраного 

алгоритму синхронізації, набору ресурсів, вихідних даних експерименту. 

Оскільки заздалегідь всі ці параметри невідомі, то вважається, що процес зміни 

модельного часу носить імовірнісний характер. Для аналізу вводиться поняття 

кроку спостереження за системою моделювання  ,1i,i . Відповідно модельний 

час розподіленої системи на i-му кроці характеризується відповідними 

значеннями iT  та MiT . Локальні моделі можуть обмінюватися повідомленнями з 

ймовірністю ])1,0[a,N,1l,k(a klkl  . Витрати часу на внутрішню роботу процесів 

між двома сусідніми кроками характеризуються випадковими величинами 

  0,N,1k, k
i

k
i  . Величини kl

ia та k
i  характеризують розподілену імітаційну 

модель. Вибираючи кількість процесорів P і закон просування модельного часу, 

можна побудувати моделі функціонування розподіленої імітаційної моделі в часі. 

Метою побудови таких моделей є аналіз і порівняння різних алгоритмів 

синхронізації. Критерій порівняння: той алгоритм синхронізації краще, який за 

одну і ту ж кількість кроків дозволить розвинути імітаційну модель до більшого 

значення модельного часу.  

На підставі цих характеристик будуються системи рівнянь, що описують 

розвиток моделей у часі. Так, для моделей, що функціонують на одному 

процесорі (послідовна модель) або синхронних моделей, що функціонують на 

різних процесорах, система рівнянь матиме вигляд: 



110 








































)t(minT

N,1n

0t

Ttесли,t

Ttесли,t
t

n
1i

N,1n
1i

n
0

i
n
i

n
i

i
n
i

n
i

n
in

1i

. (1.2) 

 

Для моделей, що функціонують на основі консервативних алгоритмів 

синхронізації для довільної приватної моделі вводитися підмножина локальних 

моделей ]N,1[M,M nn  , які можуть послати повідомлення, що впливають на 

просування модельного часу локальної моделі. Тоді система рівнянь для 

відображення розвитку консервативних алгоритмів виглядає таким чином: 
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де умова m
i
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i tt   підкреслює неможливість отримання 

повідомлення від локальної моделі з меншим модельним часом. 

Аналогічна система рівнянь будуватися для оптимістичних алгоритмів 

синхронізації: 
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де I – флаг деякої події (I=1, якщо подія відбулася, I=0, якщо подія не відбулася); 

mn
iI  відноситься до події посилки повідомлення від приватної моделі m до 

приватної моделі n; xmn
iI  визначає подію, що полягає в тому, що значення 

локальних годин m-ої приватної моделі менше значення локальних годин n-ої 

приватної моделі. 

На підставі цих моделей в роботах [21, 23, 24] розглянуті окремі випадки 

для відомих алгоритмів синхронізації, таких, як алгоритм Chandy-Misra з 

передачею нульових повідомлень, класичний алгоритм Time Warp, алгоритми з 

обмеженням оптимізму, тимчасовим вікном, алгоритми з періодичним 

збереженням станів та ін.  

Зупинимося на недоліках описаних методів і моделей, усунення яких 

розглядається в поданій роботі: 

1. Не враховується час виконання локальних моделей. 

2. Не враховується час передачі повідомлень між локальними моделями. У 

разі, коли приватні моделі знаходяться на віддалених ресурсах, цей час може 

значно перевищувати час виконання певних приватних моделей або службових 

підпрограм (наприклад, просування модельного часу). 

3. Розглядається ідеальний випадок, коли кількість приватних моделей 

дорівнює кількості процесорів: N = Pr. В реальних умовах така ситуація може 

виникнути не завжди. Крім того, можлива динамічна зміна кількості процесорів 

під час моделювання, особливо, якщо останній процес займає чимало часу (кілька 

годин або діб).  

4. Не враховуються алгоритми статичного і динамічного розподілу ресурсів, 

від яких багато в чому залежить загальний час проведення моделювання. 

5. Не враховуються деякі кількісні параметри локальних моделей і 

обчислювальних ресурсів: обсяги оперативної, віртуальної зовнішньої пам’яті, 

фонове завантаження процесора та інш. 
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6. Немає достатньо інформації про те, яким шляхом можна отримати деякі 

параметри моделей: ймовірність посилки повідомлень, значення флагів станів на 

певному етапі моделювання та ін. 

7. Упущений варіант можливої комбінації алгоритмів синхронізації 

розподілених імітаційних моделей. 

Зазначені недоліки говорять про те, що описані моделі вимагають 

подальшого удосконалення, до яких, зокрема, можна віднести роботи й 

українських вчених [253, 254]. 

 

1.7 Аналіз методів розподілу завдань в РОС 

 

Головною задачею РОС є задача розподілу обчислювальних ресурсів між 

завданнями [255–258], які надходять до обчислювальної системи. Процес 

планування може здійснюватися в двох режимах: статично або динамічно (в 

процесі надходження завдань на вхід системи). Функцію планування виконує 

спеціальна програма – планувальник (брокер) [259]. Він керує потоком завдань, 

які надходять від користувачів та проводить їх розподіл за наявними ресурсами. 

Це можливо виконати за  допомогою інформації, яку надає користувач. Важливу 

роль в роботі РОС займають методи розподілу завдань на обчислювальні ресурси. 

Результатом їх роботи є розклад виконання завдань, які надійшли до 

обчислювальної системи. 

На сьогодні не існує універсального методу, який здійснює розподіл для 

будь-якого класу задач та сукупності доступних ресурсів [45, 260, 261]. Як 

правило, виникає необхідність враховувати властивості конкретного класу задач, 

для яких цей метод використовується. Тому задача планування в GRID-системах 

відноситься до класу NP-повних задач [262]. Для її вирішення не існує 

поліномінальних алгоритмів. Однак існування таких задач змушує шукати шляхи, 

за допомогою яких можливе подолання цих труднощів. Наприклад, виділяють 

основні напрями: знаходження рішень за допомогою евристичних методів, 

поліпшення переборних методів за рахунок введення ряду обмежень або умов, 
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динамічне програмування, збір статистичних даних про виконані завдання (для 

навчання нейронної мережі). 

 

 

1.7.1 Точні методи розподілу завдань 

 

Метод критичного шляху (Critical path method) дозволяє скласти розклад та 

оцінити часові витрати, які можуть виникнути під час розподілу завдань на 

обраний обчислювальний ресурс; здійснити попередній розрахунок часу 

закінчення завдання, що дозволяє прийняти рішення користувачу щодо 

подальших дій. Однак для цього методу обов’язковим параметром є наявність для 

кожного завдання тривалості його виконання. У зв’язку з тим, що постачальник 

завдань не завжди може оцінити час виконання задач із завдання, використання 

цього методу в GRID-системах не завжди є доцільним. Метод критичного шляху 

має дві модифікації: стохастичну [263] та динамічну [264], які містять ймовірнісні 

припущення про час виконання завдання, що дозволяє використовувати їх в РОС. 

Лінійне програмування – це ряд методів, які орієнтовані на рішення задач 

про пошук екстремумів лінійних функцій на множинах n-мірного векторного 

простору (задаються системами лінійних рівнянь та нерівностей) [265]. Під час 

вирішення задачі розподілу завдань вводиться обов’язкове обмеження: рішення 

повинне бути цілочисельним, тобто в разі вибору ресурсу може бути лише два 

рішення. Ефективним для вирішення таких задач є алгоритм на основі рангового 

підходу [266–270], який заснований на розбитті n-мірного одиничного кубу на n 

рангів, кожен вектор якого має однакове число одиниць та нулів. До переваг 

такого підходу можливо віднести простоту та наочність представлення рішення 

задачі, поліноміальну складність, можливість реалізації на паралельних 

обчислювальних структурах. 

Симплекс-метод – це один з інструментів для вирішення задачі лінійного 

програмування [271]. Недоліком цього методу є його експоненціальна складність, 

але він дозволяє за кінцеве число ітерацій знайти оптимальне рішення. Як 

обмеження можуть бути використані як рівності, так і нерівності.  
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Динамічне програмування – це клас методів, які засновані на покроковому 

виконанні завдання: на кожному кроці з множини допустимих рішень обирається 

одне, яке оптимізує цільову функцію. Ці методи слід використовувати у тому 

випадку, якщо задачу можна розбити на однакові підзадачі, кожна з яких 

вирішується тільки один раз, а результат її вирішення заноситься до таблиці. 

Недоліком є розмірність задачі, тому що є необхідність зберігати результати 

оптимізації всіх етапів. 

У разі вибору переборних методів, множина рішень є кінцевою величиною, 

тому що під час повного перебору всіх можливих рішень задачі можна знайти 

найкраще з рішень. Недоліком цього методу є велика кількість розглянутих 

варіантів. Перевагою методу є його простота та високі показники ефективності 

для задач з малим числом вхідних даних або, коли є можливість звести велику 

кількість вхідних параметрів до одного. Але за умови збільшення числа 

параметрів задачі збільшується число допустимих рішень та час пошуку 

оптимального рішення; таким чином, використання даного методу стає 

неефективним. Така модернізація знайшла відображення в методі гілок та 

меж [272]. 

 

1.7.2 Наближені методи 

 

На сьогодні під час вирішення задач планування широке використання 

отримали евристичні методи [273–277], правильність яких строго не доводиться, 

однак рішення, які отримані за їх допомогою, дають позитивні результати. Під 

евристикою розуміють не повністю математично обґрунтований, але корисний 

алгоритм. Евристика не гарантує знаходження оптимального та заздалегідь 

існуючого рішення та в окремих випадках може мати невірне рішення. Під час 

використання евристичних методів для розподілу завдань як евристики слід 

задавати повний перелік правил планування [278–280]. 

«Жадібні» алгоритми – це прості, швидкі алгоритми, які на кожному кроці 

роблять локально оптимальний вибір і надалі цей вибір не відміняється [281]. 
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“Жадібні” алгоритми доцільно використовувати на початковому етапі, тобто при 

формуванні первинного плану. Однією із властивостей жадібного алгоритму є те, 

що з його допомогою вдається знайти оптимальне рішення, однак це буває не 

завжди. 

Еволюційні алгоритми – це евристичні алгоритми пошуку, які 

використовуються для рішення задач оптимізації шляхом послідовного 

варіювання наявних параметрів [280]. Цей клас алгоритмів заснований на 

принципах природного відбору. Нині існує декілька типів еволюційних 

алгоритмів: алгоритми еволюційних стратегій, еволюційного програмування, 

генетичні алгоритми [281, 282], алгоритми генетичного програмування [283]. 

Вказані алгоритми не завжди дають оптимальні рішення. Використання цього 

класу алгоритмів доцільно в тому випадку, коли спосіб точного рішення задачі 

невідомий, або коли спосіб для точного рішення існує, проте він дуже складний в 

реалізації і вимагає великих затрат часу та обчислювальних потужностей.  

Широке застосування набирають нейронні мережі, які успішно 

застосовуються в найбільш різних галузях: медицині, бізнесі, фізиці та ін. Їх 

використовують там, де необхідно вирішувати задачі управління або класифікації, 

бо вони дозволяють відтворювати надзвичайно складні залежності. Оскільки 

нейронні мережі  нелінійні, то їх можливо використовувати в задачах, де лінійна 

апроксимація незадовільна, а наявні лінійні моделі дають лише наближені 

результати. Задачі лінійного програмування дуже часто стикаються з проблемою, 

відомою як «прокляття розмірності», яка не дозволяє моделювати лінійні 

залежності в разі великого числа змінних. Для нейронних мереж ця проблема є 

цілком вирішуваною. Нейронні мережі характеризуються функцією навчання: 

користувач підбирає дані, а після цього запускається алгоритм навчання [284]. 

Використання нейронних мереж в GRID-системах має ряд переваг: 

- у ході роботи накопичуються статистичні дані, які в подальшому можуть 

бути використані для розподілу завдань; 

- немає необхідності кожного разу під час додавання завдання заново 

здійснювати процес прогнозування та витрачати додатковий час на отримання 
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проміжних даних; 

- після навчання мережа здатна спрогнозувати значення якоїсь 

послідовності на основі декількох попередніх значень і/або певних існуючих 

наразі чинників. 

Перевагою використання нейронних мереж є висока швидкість та точність 

отримання результатів, проте існує кілька недоліків: складність аналізу, 

особливості програмної та апаратної реалізації. 

 

 

1.7.3 Найпростіші алгоритми планування 

 

First-Come First-Served (FCFS) – це найпростіший алгоритм планування, за 

якого якому розподіл завдань на ресурси здійснюється в тій послідовності, в якій 

вони надійшли до обчислювальної системи. Перевагою алгоритму є простота 

реалізації. Серед недоліків варто зазначити, що середній час очікування та 

середній час виконання завдання залежать від порядку розташування завдань в 

черзі [285]. Якщо на початку черги містяться завдання, які вимагають для 

виконання великої кількості ресурсів, то може виникнути ситуація, за якої інші 

завдання, що вимагають менший обсяг ресурсів, будуть не задіяними за умови, 

що для їх виконання є необхідні ресурси. 

Під час використання алгоритму Highest Priority First (HPF) ресурс 

надається для виконання того завдання, яке має найвищий пріоритет. Однак 

можуть виникати ситуації, коли високопріоритетні завдання можуть задіяти 

обчислювальні ресурси на тривалий час, внаслідок чого завдання з більш низьким 

пріоритетом не отримають ресурси. Так само існують випадки, коли для 

виконання високопріоритетного завдання в системі немає необхідного ресурсу. У 

разі виникнення такої ситуації завдання міститься в черзі та очікує звільнення 

ресурсу. Однак для менш пріоритетного завдання ресурс є, але це завдання не 

може зайняти його через те, що попереду нього є завдання з більш високим 

пріоритетом. Таким чином, виникає ситуація нераціонального використання 

обчислювальних ресурсів. Обов’язковою умовою використання методу HPF є 
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визначення параметрів, які необхідні для формування пріоритету. 

Класичний метод зворотного заповнення BackFill використовується для 

вирішення задачі розподілу на базі великих багатопроцесорних систем [286]. Ідея 

методу полягає в тому, що обчислювальні ресурси виділяються для завдань не 

безпосередньо в момент їх звільнення, а завчасно, тобто планувальник будує план 

розподілу ресурсів. Перевагою цього методу є те, що він гарантує отримання 

ресурсів для високопріоритетних завдань за мінімально можливий час та допускає 

порушення порядку черги, що дозволяє завданням з більш низьким пріоритетом 

залучати обчислювальні ресурси, які на даний час не використовуються жодним із 

завдань. Ці дії спрямовані на підвищення коефіцієнта загального навантаження 

обчислювальних ресурсів GRID-системи [287–289]. 

 

 

1.8 Постановка наукової проблемі та завдань дослідження 

 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що існуючі натепер 

методи та засоби управління розподіленим обчислювальним процесом в 

гетерогенних клаcтерних та хмарних системах мають значні недоліки, що 

призводять до зниження ефективності роботи і підвищення витрат на її виконання. 

Натепер існує протиріччя між різко зростаючою складністю сучасних 

обчислювальних задач і потенційними технологічними можливостями існуючих 

інструментальних засобів управління розподіленим обчислювальним процесом, які 

повинні враховувати широке коло функціональних вимог до завдань, середовища 

виконання та ресурсів. З огляду на це виникає необхідність підвищення 

ефективності використання обчислювальних ресурсів та зниження часу виконання 

завдань в клаcтерних та хмарних системах. Таким чином актуальною є науково-

прикладна проблема розробки моделей, методів та інформаційної технології 

управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних 

системах. 

Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності використання 

обчислювальних ресурсів та зниження часу виконання завдань в гетерогенних 

комп’ютерних системах шляхом розробки та реалізації моделей, методів, 
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інформаційної технології управління розподіленим обчислювальним процесом. 

Згідно зі сформульованою метою в дисертаційній роботі необхідно 

вирішити такі завдання: 

- провести аналіз існуючих підходів до управління обчислювальним 

процесом в комп’ютерних системах;  

- сформувати системні принципи методології управління розподіленим 

обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах; 

- розробити теоретико-множинну модель розподіленого обчислювального 

середовища в гетерогенних комп’ютерних системах; 

- розробити математичну модель розподіленого обчислювального процесу;  

- розробити комплекс методів для оцінювання та вибору призначень 

програмних компонентів завдання за обчислювальними ресурсами; 

- розробити методи забезпечення функціональної стійкості розподіленого 

обчислювального процесу;  

- удосконалити метод оцінки часу виконання програмних завдань; 

- удосконалити методи розподілу програмних завдань за обчислювальними 

ресурсами; 

- розробити модель подання завдань і ресурсів у гетерогенних 

комп’ютерних системах; 

- розробити прикладну інформаційну технологію управління розподіленим 

обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах; 

- провести апробацію та впровадження результатів досліджень у ході 

вирішення практичних завдань. 

 

Список використаних джерел у даному розділі наведено у повному списку 

використаних джерел під номерами [1–33, 118–289].  
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2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛЕНИМ 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ГЕТЕРОГЕННИХ КОМПˈЮТЕРНИХ 

СИСТЕМАХ 

  

2.1 Особливості запропонованої методології управління розподіленим 

обчислювальним процесом у гетерогенних комп’ютерних системах 

 

На рис. А.3 представлені елементи розробленої методології управління 

розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах. 

Моделі, методи та інформаційні технології, що складають основу методології 

будуть докладно викладені у наступних розділах. Зараз розглянемо основні 

принципи, на яких базується запропонована методологія. Ці принципи суттєво 

впливають на розроблені моделі, методи та інформаційні технології управління 

розподіленим обчислювальним процесом та відрізняють їх від існуючих.  

Принцип вибору стратегії управління РОП передбачає можливість 

автоматичного переконфігурування компонентів системи управління РОП і 

середовища виконання завдань залежно від обраної стратегії управління. В 

існуючих рішеннях подібні завдання вирішуються, як правило, в ручному режимі 

адміністраторами систем розподілених обчислень та не змінюються залежно від 

пулу завдань. 

Принцип гетерогенності завдань і ресурсів передбачає, що всі завдання, що 

надходять на виконання, і програмні компоненти, що входять до них, а також 

обчислювальні ресурси мають різні чисельні та якісні характеристики. Системи з 

однорідними параметрами можуть виступати окремим випадком РОП.  

Принцип вибору методів розподілу ресурсів передбачає, що система 

управління може використовувати не один, а кілька методів розподілу, оскільки 

для різних завдань і різного набору обчислювальних ресурсів не існує методу, 

який гарантовано дасть кращий результат. 

Принцип зв’язності програм і обліку внутрішнього трафіку в завданні 

передбачає використовувати апріорну або отриману в ході експерименту 
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інформацію про обмін даними між компонентами завдання і дані про канали 

зв’язку між обчислювальними ресурсами для модифікації методів розподілу і 

перерозподілу ресурсів. 

Принцип вибору методів синхронізації програм в завданні передбачає 

залежність ефективності розподіленого обчислювального процесу від вибору 

методу синхронізації програм в завданні. 

Принцип забезпечення функціональної стійкості РОП передбачає 

відновлення стану програмних компонентів у завданні при відмові 

обчислювального ресурсу або каналу зв’язку з ним на іншому обчислювальному 

ресурсі. 

Принцип використання імітаційного моделювання РОП передбачає 

автоматичне використання методів імітаційного моделювання для прийняття 

рішень в системі управління розподіленими обчисленнями. 

На рис. А.3. відображн взаємозв’язок запропонованих моделей, методів та 

інформаційних технологій. 

 

2.2 Архітектурні рішення для сервісів системи управління 

обчислювальними процесами в умовах розподілених ресурсів  

 

В роботі [109] автором пропонується переглянути структуру програм, 

керуючих розподіленими обчислювальними процесами з метою оптимального 

включення в інфраструктуру розподілених комп’ютерних систем, створивши 

певною мірою middleware, що забезпечує спільно з операційною системою 

підтримку виконання програм із завданням, їхню взаємодію та передачу 

результатів користувачу. Сформулюємо основні вимоги до системи управління 

розподіленими обчислюваннями (СУРО) процесом в гетерогенних комп’ютерних 

системах (рис. А.4): 

1. Система управління повинна взаємодіяти з програмним забезпеченням 

комп’ютерної системи. Останнє отримало назву middleware. 
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2. Сервісні програми і програми користувача повинні бути платформенно 

незалежними в тому сенсі, в якому невідомий заздалегідь набір виконавчих 

ресурсів. 

3. Структура СУРО повинна враховувати специфіку розподіленого 

виконання програмних завдань. 

4. СУРО повинна стежити за зміною конфігурації обчислювальних ресурсів. 

Виконання цієї вимоги в більшості випадків можна перекласти на middleware. 

5. Наявність двох «сервісів» в даному обчислювальному процесі: 

виконуваних і керуючих програм. 

В результаті аналізу сучасних програмних засобів розподіленої імітації 

пропонується кілька оригінальних структур СУРО, серед яких для GRID 

інфраструктури. 

Перша структура – універсальна – може використовуватися для будь-яких 

класів завдань і складу обчислювальних ресурсів (рис. 2.1). В універсальній 

структурі виділяють керуючу і виконавчу програми. Виконувані програми 

залучені до виконавчої програми, тому зв’язок з іншими паралельними 

програмами здійснюється за допомогою виконавчої програми. Взаємодія між 

елементами СУРО, розташованими на різних обчислювальних ресурсах (ВР), 

виконується засобами програмного забезпечення у складі middleware. Система, 

побудована на основі цієї структури, може працювати як в локальній мережі 

обчислювальних ресурсів, на територіально розподілених комп’ютерах, так і на 

віддалених кластерах.  

Перевагою структури є те, що написання розподілених програмних завдань, 

при дотриманні стандартного інтерфейсу з системою моделювання, не вимагає від 

розробника знань про паралельне виконання обчислювального процесу. Недолік 

структурної організації – низька швидкість обміну даними між елементами 

системи. Якщо час проведення обчислювального циклу програм в завданні 

перевищує час передачі даних в середовищі GRID, застосування паралелізму  

задачі може виявитися недоцільним. В останньому випадку програми можуть 
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бути розташованими на одному комп’ютері або на комп’ютерах з найменшим 

часом передачі повідомлень. 
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Рисунок 2.1 – Універсальна структура системи управління обчисленнями в 

розподіленому обчислювальному середовищі 

 

Сфера застосування універсальної структури програмними завданнями, у 

яких локальні програми вимагають значні часові ресурси, а зв’язок програм в 

завданні (з пересилання даних) між собою є слабкою. У разі, якщо програми в 

завданні мають невелику обчислювальну складність, а їх взаємозв’язки вимагають 

пересилання значних обсягів даних, необхідно прагнути до мінімізації часу 

роботи програми і middleware.  

Як вирішення цієї проблеми пропонується вилучення з програмного 

забезпечення, яке функціонує на віддалених ресурсах ВР1 – ВРN, що виконують 

частини завдання. Реалізація функцій взаємодії з middleware, керуючої програмою 



123 

й іншими програмами здійснюється в виконуваній програмі. Такий підхід вимагає 

великих витрат з боку розробників програмних завдань. Слід зазначити, що 

більшість розробників розподілених програмних систем наразі так і роблять. 

В роботі [80] також пропонується створення контейнера для локальної 

програми із завдання, який оснащений стандартним інтерфейсом як з локальною 

програмою, так і з керуючою програмою.  

З точки зору об’єктно-орієнтованого програмування (або агентного 

підходу) реалізація виглядає таким чином: створити базовий клас (об’єкт) – 

«інтерфейс», від якого будуть успадковуватися всі програми в завданні 

(завданнях). Цей клас повинен містити стандартні функції обміну інформацією з 

керуючою програмою, сервісами програми із завдання, іншими програмами 

тощо. Інше рішення цієї ж проблеми - безпосередньо всередині програми 

використовувати один із стандартних інтерфейсів паралельного програмування, 

наприклад, MPI або OpenMP. Структура СУРО, що реалізує цю ідею, 

представлена на рис. 2.2. 
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Рисунок. 2.2 – Кластерна структура системи управління обчисленнями в 

розподіленому обчислювальному середовищі 
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Створення різнорідних розподілених програмних завдань (що поєднують в 

собі програми, побудовані на різних методологічних підходах) є більш складним 

процесом і має враховувати певну кількість факторів: природу, способи 

організації, різні механізми синхронізації розподілених програм. Структура СУРО 

повинна враховувати подібні значущі складові розподілених програмних завдань: 

1. Обчислювальна складність програм в завданні може бути різною. Тому 

на окремому обчислювальному  можуть виконуватися кілька програм невеликої 

складності, що володіють високим ступенем зв’язності з обміну даними. 

2.  Для реалізації п.1 в виконуючу програму вводиться додатковий модуль: 

диспетчер програм, однією з його функцій є здійснення оцінки взаємозв’язків 

програм в завданні і їх обчислювальної складності. 

3.  Для кожного класу програмних завдань необхідна наявність своєї 

виконуючої програми. 

4. Для взаємодії виконуючих програм (п. 3) необхідно створення 

middleware СУРО, що узгоджують роботу різнорідних програм (наприклад, за 

способом обміну даними і синхронізації). 

5. Для реалізації п. 4 необхідне створення інтерфейсів і протоколів 

взаємодії, які враховують специфіку класу програм в завданні. 

6. Управління окремими обчислювальними ресурсами може здійснюватися 

автоматично (програмними або апаратними засобами) або вручну 

(користувачами). 

Узагальнюючи перелічені властивості, приходимо до структури гетерогенної 

СУРО (рис. 2.3).  

У гетерогенній системі моделювання завдання можуть коригуватися 

користувачами під час обчислювального експерименту. Окремі ВР можуть 

містити одну імітаційну модель і не містити керуючих програм. 

Організація такого виду взаємодії є складним технічним завданням, робота 

над яким ведеться сьогодні (наприклад, для систем розподіленого моделювання 

розроблений стандарт HLA). Як приклади замовників гетерогенних програмних 

систем можна привести розробників складних енергетичних систем, що 
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передбачають елементи виробництва, транспортування та споживання енергії, 

системи управління, охолодження, очищення; розробників систем нафто-, газо- 

виробництва і переробки; військових споживачів – для імітації військових дій з 

урахуванням взаємодії тренажерів персоналу, географічних і кліматичних 

програмних моделей та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Гетерогенна структура системи управління обчисленнями в 

розподіленому обчислювальному середовищі 

 

Для ефективного застосування методів і засобів розподіленого 

програмування потрібно поряд з формальною моделлю обчислювального 

завдання, мати формальну модель СУРО. Існуючі моделі GRID та інших великих 

комп’ютерних систем або орієнтовані на вирішення певних специфічних 

приватних завдань, або мають неформалізовані (поведінковий або статистичний) 

характер [52]. У наступному підрозділі розглянемо формальне подання 

програмного завдання і обчислювальних ресурсів. 
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2.3 Аналіз процесних алгебр як формального апарату для подання 

паралельних і розподілених процесів 

 

Для опису процесів, що протікають в розподілених обчислювальних 

системах був обраний апарат процесної алгебри, який дає наочне уявлення про 

структуру, елементи, канали зв’язку, а головне – процеси, що протікають в 

інформаційних системах. 

У першій половині ХХ-го ст., були запропоновані різні способи 

формалізації опису поняття обчислюваної функції: μ-рекурсивна функція, машина 

Тьюрінга і лямбда-числення, що є найбільш відомими прикладами. Однак через  

розвиток інформаційних технологій потрібні були нетрадиційні формулювання 

поняття обчислень, зокрема явні уявлення паралелізму і зв’язків між паралельно 

функціонуючими компонентами. З’явилися такі моделі паралельних обчислень як 

Мережі Петрі в 1962 р. і модель «діяча» у 1973 р. Дослідженнями процесних 

алгебр почав займатися Робін Мілнер, запропонувавши процесну алгебру 

«Взаємодіючих паралельних систем» (CCS – Calculus of Communicating Systems), 

в період з 1973 по 1980 рік [28, 290].  Паралельно з ним працював також відомий 

вчений Чарльз Хоар, який запропонував іншу концепцію, відому під назвою 

«Взаємодіючі послідовні процеси» (CSP – Communicating Sequential Processes), 

яка вперше з’явилися в 1978 р., і згодом перетворилася на повноцінну процесну 

алгебру на початку 1980-х рр.[25,26,27]. У міру розвитку ці обидві базові 

концепції розвивали і доповнювали одна одну. У 1982 р. Ян Бегстра і Ян Віллем 

Клоп почали роботу на тим, що стало згодом відомо як «Алгебра взаємодіючих 

процесів» (ACP), вони, власне, і запропонували термін «процесна алгебра» для 

опису суті їх роботи [291]. CCS, CSP, і ACP є три основні гілки в родині 

процесних алгебр: всі інші теорії беруть свій початок у цих основоположних 

концепцій. 

В сьогодні дослідження в сфері процесних алгебр загалом зосереджені в 

основному на таких проблемах: 
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1. Розробка нових процесних алгебр для більш точного імітаційного 

моделювання. 

2. Знаходження відповідних підмножин алгебр для цієї проблемної галузі. 

Багато понять з алгебри самі по собі є досить великими і загальними для того, 

щоб описувати конкретні специфічні процеси, а також, багато програм не 

використовують усіх можливостей, що надаються алгеброю. 

3. Розширення поведінкових теорій поняттями еквівалентності процесів. 

Пошук класів еквівалентних процесів. Як правило, процеси можуть вважатися 

ідентичними поза контекстом паралельності, проте з урахуванням такої позиції 

може виявитися різниця. На жаль, прийняття цих відмінностей є тонкою деталлю 

і часто непросто встановити справжню еквівалентність. 

Визначення процесної алгебри зазвичай починається з початкового набору 

каналів, які використовуються для забезпечення взаємодії процесів. На додаток до 

каналів потрібні кошти для створення нових процесів. 

Основні оператори, представлені в тій чи іншій формі, дозволять уявити: 

композицію паралельних процесів; специфікацію: які канали використовувати для 

прийому передачі даних; опис послідовності взаємодій; приховування точок 

взаємодії; рекурсію (реплікацію) процесів. 

Короткий огляд процесних алгебр наведено в [292, 293], історичний аналіз 

в [294], різні підходи, пов’язані з теорією еквівалентності – в роботах [295, 296], 

процесні алгебри з рекурсією введені в [297, 298], математичні методи верифікації 

представлені в [299], розширення π-calculus з’явилися в роботах [300, 301]. Також 

відомі імовірнісні процесні алгебри, де процеси мають додаткові імовірнісні 

характеристики [302–305]. 

Вибір тієї чи іншої концепції визначається самим завданням, для якого та чи 

інша процесна алгебра більше підходить. Більшість процесних алгебр 

пропонують широкий набір аксіом і теорем для доведення еквівалентності 

процесів, а також для знаходження «дедлоків» (тупікових ситуацій). 

З огляду на нинішню тенденцію до використання багатопроцесорних 

високопродуктивних обчислень, більшість раніше описаних алгоритмів 
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піддаються переробці для забезпечення можливості розпаралелювання процесу 

обчислення. Однак за такого переходу еквівалентність процесів може бути 

порушена, водночас в алгоритмі можуть міститися тупікові ситуації взаємодії 

паралельно працюючих частин. 

На сьогодні найбільшого поширення набуло сімейство процесних алгебр 

CCS, серед яких такі розширення як π-calculus, яке описує динамічні змінні 

системи, і PEPA (Performance Evaluation Process Algebra), що додає оператори 

стохастичного недетермінізму. 

Таким чином, для формализації процесів розподіленого обчислювального 

процесу буде використано апарат процесної алгебри [46, 51, 107]. 

 

2.4 Формалізація представлення завдань і обчислювальних ресурсів в 

гетерогенній комп’ютерній системі  

 

Як видно з попереднього розділу, програма із завдання виконується на 

одному з доступних обчислювальних ресурсах. В цьому підрозділі введемо 

формальне подання завдання, яке надходить на виконання у комп’ютерну  

систему і формальне подання обчислювальних ресурсів, які це завдання 

виконують. 

Основу завдання становить множина програм     

  

 M,1i  },{p = P i  ,              (2.1) 

 

де M – кількість програм у множині. 

За основу приймемо представлення програми як сукупність коду (або 

логічного процесу P
L
), який визначає поведінку (бізнес-логіку) програми і даних 

(P
D
), які, в свою чергу,  визначають стан програми у певний момент часу. Приклад 

такого представлення наведено у [28]. Тоді: 
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D
i

L
ii ppp   (2.2) 

 

Відзначимо, що окрема програма у завданні може мати одну або кілька 

підпрограм, які загалом випадку можуть виконуватися послідовно або 

паралельно. Більш того, підпрограми можуть бути обов’язковими (відповідно до 

стандарту) і виконувати відому функціональну задачу у програмі. Через це можна 

говорити про множину підпрограм у програмі: 

 

      ,,,,p
B

1b

K

1k

F

1fiiii
L 

  (2.3) 

 

де   – множина внутрішніх підпрограм, що реалізують внутрішню логіку 

(функціональність) програми,   – множина підпрограм управління даними 

моделі P
D
,  – множина підпрограм взаємодії програм між собою. Елементи 

 ,,  виділені для того, щоб підкреслити той факт, що кожна з підпрограм 

реалізує множину функцій і може бути описана різними способами (природна 

мова, граф-схема алгоритму, UML – діаграма тощо). 

Відзначимо, що таке представлення розширює модель завдання, наведену  

у [19, 20], множиною підпрограм управління даними, тому для збереження 

еквівалентності вкажемо, що множина була виділена за функціональною ознакою 

опрацювання даних програм, тобто  . Таким чином, положення, викладені у 

[35], будуть поширюватися і на пропоновану множинну модель (2.3) [51, 81]. 

Більшість розширень процесної алгебри [46], яка дозволяє досліджувати 

процеси у складних, зокрема  й інформаційних системах, включає поняття стану S 

об’єкта (програми, процесу, потоку) і поняття переходу об’єкта з одного стану (i) 

в інший (j): j
p

i SS
L

 . Здійснення переходу відбувається під впливом будь-якої 

підпрограми p
L
. 

У сучасних програмах також виділяють логічний елемент подія (event) e, 

яка призводить або до ініціалізації однієї з підпрограм, або до зміни стану 

програми. В такому випадку викликається відповідна програма Р або підпрограма 
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p
L
, яка опрацьовує подію e. У позначеннях процесної алгебри [36, 46] 

послідовність подія→процес позначається як e→P (за подією e слідує виконання 

процесу P). У нашому випадку безпосередньо виконання процесу реалізується 

програмами або підпрограмами. 

Стан моделі S, події e, а також інші елементи, які в програмній реалізації 

представлені даними (сегментом даних, фрагментом пам’яті, повідомленням, 

пакетом даних тощо), будемо безпосередньо пов’язувати з даними програми P
D
, 

тобто S,e  P
D
. Дійсно, будь-яка програма визначається як сукупність даних і 

коду, який ці дані змінює в процесі виконання програми. У цьому випадку 

поняття зміни стану програми і зміни даних програми будемо вважати 

еквівалентними. Або, іншими словами, дані програми є фізичною реалізацією 

абстрактного поняття стану моделі. До подібних елементів також відносяться 

транзакти, повідомлення, локальні і глобальні змінні, вхідні та вихідні параметри 

підпрограм та ін. Зміни в програмі призводять до зміни даних під впливом однієї з 

підпрограм DPD PP
L

 . 

Виділимо серед всієї сукупності даних Dp  ті, які доступні тільки всередині 

програми. Назвемо їх локальними даними програми DlocalP . СУРО виділяє 

необхідну область пам’яті даних для програми Рi і передає права на використання 

цієї пам’яті підпрограм. Всі операції з 
Dlocal

iP  здійснюються тільки кодом із 

множини 
L

iP . До цієї ж групи даних можна віднести ті дані, які може 

використовувати СУРО або моніторингові програми тільки для функцій читання, 

так як вони не змінюють стану локальної програми. Звичайні дані 
Dlocal

iP  

розміщуються спільно з кодом активності 
L

iP , реалізуючи, таким чином, 

властивість інкапсуляції об’єктно-орієнтованого підходу в програмуванні [169]. 

Глобальні дані програми 
DglobalP  використовуються для реалізації двох 

основних функцій: 

1. Зберігання параметрів зовнішнього (відносно програми) середовища 

DglobalExtP . 



131 

2. Передача даних, що відповідають за взаємодію розподіленого 

програмного забезпечення між собою ( lReDglobalP ).  

СУРО відповідає за реалізацію таких зв’язків: 

 




lReDglobalDglobalExtlReDglobalDglobalExtDglobal
M

1i

Dglobal
i

Dglobal PP;PPP;PP    (2.4) 

 

Порушення відповідностей (2.4) вважається помилкою програми. Умова не 

перетину множин 
DglobalExtP  і 

lReDglobalP  дає можливість рознести дані, що 

визначають стан програми, і дані, що передаються у між програмами. Це дає 

можливість розміщення цих даних на різних ресурсах і під управлінням різного 

програмного забезпечення (здійснити віртуалізацію зберігання даних двох типів). 

Таким чином, наприклад, реалізована передача даних з блокуванням у інтерфейсі 

паралельного програмування MPI (Message Passing Interface) [73, 306–310].  

Іншим представником середовища виконання є фрейворк .NET, аналіз 

використання якого наведено у [108]. Фрейворк реалізує описані єлементи 

програмного забезпечення за допомогою об’ектів CLR (загальномовне виконуюче 

середовище). 

Визначимо дані локальної програми 
DlocalP  як дані , що існують тільки під 

час виконання програми. Локальні дані створюються перед виконанням програми 

в завданні і знищуються у ході її завершення. Таке визначення локальних даних, з 

одного боку, відповідає локальним змінним більшості сучасних систем 

програмування (локальні дані створюються в стеку підпрограми на час її виклику, 

за умови відсутності статичних локальних змінних), з іншого боку, дозволяє 

ввести поняття транзакційної програми, узагальнивши результати, отримані 

в [110], і вважати транзакційною ту програму, яка виконує всі операції з 

глобальними даними через інтерфейс менеджера пам’яті, призначення якого буде 

розглянуто в підрозділі 2.5. В результаті такого визначення, усунемо з 

подальшого розгляду локальні дані підпрограм, вважаючи їх префіксними і 

суфікснимі процесами для будь-якої підпрограми в завданні: 
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              (2.5) 

 

де L
P – будь-яка підпрограма; )P(P

Dlocal

j

L – підпрограма створення локального 

виклику підпрограми; )P(P
Dlocal

j

L
 – підпрограма знищення локальних даних після 

виконання підпрограми.  

Як правило, реалізація останніх двох підпрограм здійснюється засобами 

операційної системи, однак, у подальшому у роботі буде запропоновано залучити 

до СУРО. 

 Наявність у програмі локальних змінних, які не відображають 

безпосередньо стан S, призводить до обговорення питання про необхідність їх 

журналізації (збереження). Дійсно, наприклад, в підпрограмі в циклі йде 

розрахунок суми ряду значень або пошук екстремуму в масиві значень. 

Мінливість циклу в цьому випадку вказує на номер ітерації в циклі і, фактично, не 

відбивається на стані підпрограми. Для зменшення часу виконання такої 

підпрограми змінну циклу треба зберігати також через інтерфейс даних. В такому 

випадку, з одного боку, ми отримуємо виграш в часі роботи підпрограми, з іншого 

боку, втрачаємо можливість відновлення роботи підпрограми в будь-який момент 

часу. 

Завдання, вступаючи у комп’ютерну систему, утворюють потік 

, де i – порядковий номер завдання, а M – кількість завдань. 

Кожне завдання містить ряд параметрів, необхідних для їх запуску у цьому 

середовищі (2.6): 

   

   M,1i  ,P,dc,ms,ps,pc,os,arZ z
i
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 (2.6) 

 

де  (architecture) – архітектура процесора;  

 M,...2,1,=i,Zi

iar
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ios  (operating system) – операційна система;  

ipc  (processor count) – кількість процесорів;  

ips  (processor speed) – швидкодія процесорів; 

ims  (memory size) – об’єм оперативної пам’яті;  

idc  (disk capacity) – доступний об’єм зовнішньої пам’яті;  

 (priority) – пріоритет завдання. 

Введемо роз’яснення: завдання – це пакет задач Z={ }A...,,2,1=a,za , 

( )
ia Z∈z , об’єднаних певною тематикою. Кожне завдання становить виконувану 

програму Pa. Всі задачі, які входять у завдання  запускаються одночасно, 

якщо завдання розбивається на кілька обчислювальних ресурсів, то запуск 

завдання здійсниться одночасно для всіх завдань тільки у тому випадку, якщо для 

всіх завдань будуть підібрані запитувані ресурси. Моделюванню потоків завдань 

присвячено роботи [47, 53, 54]. 

Ресурси у комп’ютерній системі також утворюють множину 

, де j – номер обчислювального ресурсу, а N – число ресурсів у 

комп’ютерній системі. Будь-який обчислювальний ресурс, залучений до 

обчислювальної системи, так само, як і завдання, описується рядом 

характеристик, які представлені кортежем (2.7):  
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Множина ресурсів  в плині часу динамічно змінюється (видалення / 

додавання обчислювального ресурсу в систему, зміна характеристик ресурсу). У 

ролі ресурсів можуть виступати як кластери, так і окремі робочі станції, які 

надають користувачеві доступ до оперативної і віртуальної пам’яті, дискового 

простору, а також процесорам обчислювального ресурсу. У різних системах 

розподілу вхідні кортежі (2.4 і 2.5) можуть мати несуттєві відмінності – це 

пов’язано з тим, що системи розвиваються і в ході роботи з ними виникають 

необхідність введення доповнень, пов’язаних з вимогами постачальників 

ipr

( )
ia Z∈z

 N,...2,1,=j,R j
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завдань [36, 57,  63, 107]. 

 

2.5 Дослідження існуючих підходів для розподілу завдань в 

обчислювальних системах 

 

2.5.1 Дослідження технологій розподілу завдань і задач на обчислювальні 

ресурси 

 

Задача розподілу завдань на ресурси – основна для комп’ютерних систем і 

полягає в побудові ефективного (найкращого) плану розподілу завдань, що 

надходять на вхід системи, на множину обчислювальних ресурсів. 

Задача розподілу в комп’ютерній системі може бути представлена у вигляді 

повного орієнтованого дводольного графа (рис. 2.4). Вагами дуг графа Wij 

(обмеженнями на виконання) виступають характеристики, задані 

постачальниками завдань і параметри обчислювальних ресурсів: кількість 

процесорів, обсяг пам’яті, швидкість процесора, обсяг жорсткого диска, 

пропускна здатність каналу зв’язку, а також тип операційної системи та 

архітектура процесорів. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Граф задачі розподілу завдань 

 

Цей перелік параметрів може бути розширений за мірою необхідності 

Zi 1 2 M

1 2 N

...

...Rj

W11 WMN
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залежно від вимог постачальників завдань і ресурсів. Все це призводить до 

різноманіття варіантів вирішення поставленої задачі розподілу, а, отже, зростає 

складність визначення оптимального рішення.  

Рішення завдання розподілу потоку завдань на обчислювальні ресурси 

комп’ютерній системи зводиться до послідовності дій: 

- потік завдань Zi повинен бути розподілений на безліч обчислювальних 

ресурсів Rj, використовуючи метод розподілу (реалізований у брокера ресурсів), з 

урахуванням усіх вимог, що виставляються постачальниками завдань; 

- якщо завдання не може бути розподілено (в системі немає придатних 

обчислювальних ресурсів), відбувається відмова в його обслуговуванні; 

- після розподілу завдання Zi отримує множину обчислювальних ресурсів Rj 

для свого виконання на час rt , що вказано постачальником завдання. У разі, якщо 

обчислювальний ресурс звільняється раніше зазначеного часу, відбувається 

перерозподіл з урахуванням ресурсу, що звільнився. 

Часто може виникнути ситуація, коли завдання не може бути запущено на 

одному ресурсі і тому воно повинно бути розподілено на ряд обчислювальних 

ресурсів, які підходять під заданий постачальником завдань перелік вимог. На 

сьогодні під час розподілу завдань не враховується характер пакета завдання (як 

пов’язаних між собою програм в завданні). Постачальник завдання, відправляючи 

завдання в GRID-систему на виконання, може задавати зв’язаність програм в 

завданні, що дозволить економити час, який витрачається на пересилку 

результатів між програмами у завданні, що зменшить час перебування завдання в 

системі і збільшить коефіцієнт використання обчислювальних ресурсів. 

Задачі в завданні можуть мати зв’язаність 3-х типів: не зв’язані, малозв’язні 

зв’язкові і сильно зв’язні. Якщо завдання в завданні не пов’язані між собою 

(са=0), то під час підбору обчислювальних ресурсів не виникає жодних проблем: 

множина обчислювальних ресурсів, які прийшли на вхід «Модуля аналізу 

пов’язаності» з «Модуля згортки кортежу» залишається незмінним і віддається на 

вхід брокера для розподілу  залежно від обраного методу розподілу. 

Якщо програми в завданні слабо зв’язкові (са≤0.3), то множина ресурсів з 
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«Модуля згортки кортежу» також залишається незмінним. Однак ресурсам, які 

знаходяться в одному місці (кластері), віддається перевага (для них 

встановлюється мітка) і в разі, якщо при розподілі ці ресурси вільні, то 

планувальник  орієнтується на розподіл таких завдань на них. 

Якщо програми в завданні сильно зв’язні (0.3<са≤1), то з множини 

сформованих ресурсів будуть видалені ті ресурси, які були набрані для запуску 

завдання з різних (наприклад, 51 RR  ), тому що розподіляти такі завдання 

необхідно тільки в одному місці. У разі, якщо на момент запуску завдання такого 

ресурсу немає в системі, завдання отримує відмову і повертається постачальнику 

завдання, або для зміни характеристик обчислювальних ресурсів, або для 

вирішення розпаралелювання завдань. Якщо обчислювальний ресурс в системі 

присутній, але наразі зайнятий, завдання буде відкладено на час, який потрібен 

для повного звільнення ресурсу. Якщо підібраний ресурс буде зайнятий довгий 

час, то брокер, проаналізувавши попередні запуски однотипних завдань, може 

прийняти рішення про розпаралелювання програм із завдання, але це рішення 

приймається тільки з урахуванням дозволу постачальника завдання. 

 

2.5.2 Дослідження існуючих планувальників  

 

Важливе місце в GRID-системах займають планувальники завдань, які 

будують розклад на підставі інформації, що надходить від постачальників завдань 

та ресурсів. Сьогодні відомо більше двадцяти планувальників (табл. 2.1): Portable 

Batch System (PBS) [158], Sun Grid Engine (SGE) [161], TORQUE [159], Condor 

[154], Load-Lever [162], MAUI Scheduler [160], Load Sharing Facility [311] та ін.  

Існуюча більшість планувальників (табл. 2.1) характеризується такими 

недоліками: 

- закритість вихідного коду та платне ліцензування; 

- жорстка прив’язка відносно до конкретних постачальників завдань; 

- низький показник живучості (неможливість відновлення роботи після 

збоїв у роботі); 
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- відсутність функції міграції завдань між обчислювальними ресурсами. 

В сучасних GRID-системах використовується пріоритетне планування, яке 

має два різновиди класів. До першого класу відносяться методи,  які орієнтовані 

на виділення обчислювальних ресурсів для завдань з черги за поточним станом  

обчислювальних ресурсів. Використання цих методів має такі недоліки: 

накопичення обчислювальних ресурсів, які необхідні для запуску завдання, 

призводить до їх тривалої незадіянності, бо задачі, що входять до завдання, 

повинні бути запущені одночасно; внаслідок того, що відсутня інформація про час 

вивільнення обчислювальних  ресурсів, унеможливлюється застосовування 

функції попереднього резервування. Під час вирішення задач, які не вимагають 

розпаралелювання (слабозв’язні), може виникати ситуація, коли 

високопріоритетні завдання захоплюють ресурси на тривалий час, а це 

призводить до того, що низькопріоритетні завдання можуть не отримати ресурси 

взагалі. Тобто кожен раз, коли необхідний ресурс (для низькопріоритетного 

завдання) звільняється – до GRID-системи надходить високопріоритетне завдання 

та займає його для виконання. У іншій ситуації, коли для виконання 

високопріоритетного завдання немає необхідного ресурсу, воно знаходиться у 

черзі завдань та очікує вивільнення обчислювального ресурсу (ресурсів). Тепер, 

хоча для низькопріоритетного завдання з’являється ресурс, який задовольняє його 

вимогам, – це завдання не може зайняти ресурс через те, що в черзі завдань перед 

ним знаходиться високопріоритетне завдання [76]. 

До другого класу відносяться методи, які використовують для розподілу 

завдань заздалегідь сформований розклад розподілу. Класичним представником 

цього класу є метод BackFill [286], який дозволяє реалізувати функцію 

попереднього резервування ресурсів, що зменшує відсоток простою 

обчислювальних ресурсів. 

Підсумовуючи, можна виділити головний недолік – жорстка прив’язаність 

до вирішення конкретного класу задач (вузькоспеціалізованість). У зв’язку з цим 

виникають додаткові складнощі під час розподілу таких завдань, тому що на 

сьогодні відсутній універсальний метод розподілу завдань. 
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Таблица 2.1 – Порівняльна характеристика існуючих планувальників 
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Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що: 

- існуючі планувальники не пропонують користувачу найбільш ефективного 

способу розподілу завдань. Тобто за їх допомогою користувач може лише 

скористатися одним простим методом розподілу, який виконується за умови, що 

всі завдання та обчислювальні ресурси GRID-системи відповідають шаблону 

заданого опису; 

- наразі не існує універсального планувальника завдань через те, що 

завдання, які надходять до GRID-системи є різнорідними, в ході їх розподілу 

необхідно враховувати ряд додаткових параметрів. 

Отже, необхідно розробити сукупність заходів щодо створення нового 

підходу до розподілу завдань та забезпечуючої інформаційної технології [85, 95]. 

Ці дії мають враховувати та усувати недоліки в існуючих рішеннях задачі 

ефективного розподілу завдань, які були виявлені в ході порівняльного аналізу 

(табл. 2.1). 

 

2.5.3 Формалізація задачі розподілу завдань за обчислювальними ресурсами 

в гетерогенній комп’ютерній системі 

 

Розглянемо граф, що відображає структуру і взаємозв’язки розподіленого 

обчислювального процесу GР={P,M}, де Р – множина вершин графа, що 

відповідає програмним компонентам, а М – множина дуг графа, що відповідає 

наявності зв’язку між програмними компонентами завдання {Pi, Pj}, i≠j. Під час 

вирішення задачі розподілу ресурсів, знаходиться топологічне відображення 

даного графа на граф комп’ютерних ресурсів комп’ютерній системи GR={R,N}, де 

R – множина вершин графа, що відбувається обчислювальному ресурсу 

(комп’ютеру), а N – множина дуг графа, що відповідає наявності мережного 

каналу зв’язку між комп’ютерами {Ri, Rj}.  

Найбільш простим випадком є відображення, коли потужність множин P і R 

однакова │P│ = │R│, що відповідає ситуації, коли кожному програмному 

компоненту обчислювальної задачі відповідає один комп’ютер. Однак, в 
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реальності, кількість обчислювальних ресурсів може бути більше або менше 

кількості програм. У цих випадках необхідно вирішувати задачу оптимального 

або найкращого розподілу ресурсів. Якщо │P│ <│R│, це означає, що на 

розміщення одного програмного компонента можуть претендувати кілька 

ресурсів, і вибір конкретного ресурсу здійснюється за певним алгоритмом, який 

може бути випадковим або результатом рішення оптимізаційної задачі. Якщо 

│P│> │R, то очевидно, що кілька програмних компонентів будуть розподілені на 

одному обчислювальному ресурсі. 

Результатом рішення задачі розподілу ресурсів є схема призначення, де 

кожному програмному компоненту ставитися у відповідність обчислювальний 

ресурс {Pi→Rj}. Загалом, будемо говорити, що схема призначення становить таку 

множину: 

 

 
K,1k;N,1j;M,1i};RP{Sh jik  ,   (2.8) 

 

де M  кількість програм у завданні, N  кількість доступних ресурсів, К  

кількість можливих схем розподілу.  

Наявність кількох схем розподілу підкреслює той факт, що їх може бути 

кілька і необхідно вирішувати задачу вибору схеми розподілу. Варіанти 

вирішення цього завдання обговорені в [56, 65, 99]. 

Для множини схем призначення 
K

1k
kShSh



  можна сформулювати такі 

правила: 

1. Для будь-якого елемента i множини }P{P i  в одній kй схемі 

призначення існує тільки один jй елемент множини R={Rj}, на який може бути 

розподілена програма Pi: 

 

 1}RP{}RP{,M,1j;N,1i jiji 
 
 (2.9) 
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2. Для будь-якого елемента j множини }R{ j
 в одній kй схемі призначення 

можлива наявність кількох елементів множини {Pj}, що відповідає ситуації, коли 

на один ресурс можуть бути спрямовані кілька виконуваних програм: 

 

 1}RP{}RP{ShM,1j jiji   (2.10) 

 

Фактично, правила (2.9) і (2.10) говорять про реалізацію ін’єкційних функції 

для множин {Pi} і {Rj} при побудові схеми розподілу. 

3. У ході вирішенні задачі оптимального розподілу ресурсів, можлива 

ситуація, коли на один з ресурсів не спрямована жодна програма (тобто правило 

сюр’єкції може не виконуватися при побудові схеми призначення). 

Ці правила надають можливість ефективної організації розподіленого 

обчислювального процесу, перевірки існуючих методів розподілу, та розробки 

нових. 

 

2.6 Формалізація процесу забезпечення функціональної стійкості 

розподіленого обчислювального процесу 

 

Сформулюємо концепцію забезпечення функціональної стійкості 

розподіленого обчислювального процесу в комп’ютерній системі. 

Під функціональною стійкістю будемо розуміти здатність обчислювального 

процесу продовжувати виконання завдання при відмові одного (декількох) 

комп’ютерного ресурсу або мережного каналу зв’язку. 

Знаходження відображення зв’язків M на існуючі канали зв’язку N, як 

правило, забезпечується мережними сервісами і не розглядається в даній роботі. 

Те ж стосується проблеми відмови каналу зв’язку. 

За відмови комп’ютерного ресурсу для забезпечення функціональної 

стійкості, необхідно запустити програмний компонент, що працював на цьому 

ресурсі, на іншому комп’ютері. При цьому програмний компонент повинен бути 
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переведений в той стан, в якому він знаходився в момент відмови ресурсу або в 

стан, в найближчий момент часу в минулому. 

Програмний компонент P може бути представлено у вигляді двох 

структурних складових (2.2): коду (реалізує поведінку і є послідовністю 

виконуваних інструкцій процесора або віртуальної машини) (code), і даних (data), 

що відображають стан моделі в конкретний момент часу. Для спрощення 

подальшого викладу, приймемо Lpcode   і Dpdata  для реалізації функцій 

управління станом обчислювального процесу програмного компонента в часі 

необхідна журналізація (збереження інформації про стан програми в конкретні 

моменти часу). Подібний процес був розглянутий в [  ] щодо розподіленого 

імітаційного моделювання складних систем. 

Зміна стану програми призводить до зміни даних: adatdata code   . Зміна 

стану моделі відбувається в певні моменти часу Tq, де q є цілим числом і може 

бути прив’язаний до системного (апаратного або програмного) дискретного 

таймеру. 

У роботах [110, 116] введені дві активності, що реалізують запис стану 

програми одним з двох способів: 

1. Збереженням даних програми (дамп пам’яті). Цей спосіб дає надійний 

механізм повернення програмних компонентів в будь-який момент в минулому, 

для якого існує дамп пам’яті. Даному способу поставимо у відповідність 

підпрограму Pdump(tq), що дозволяє програмі запам’ятати всі свої дані в момент 

часу tq. 

2. Запам’ятовуванням історії зміни змінних програми. Якщо обсяг даних 

програми (сегмент даних) значно перевищує обсяг змінних значень, то можна 

запам’ятовувати адресу змінюваних даних і їх нове значення. Згодом утворюється 

ланцюжок таких змін. Підпрограма, що відповідає цьому способу – Pchange(data
adr,sz

, 

tq) , де атрибути adr і sz визначають адресу і розмір змінюваних даних відповідно 

в момент часу tq. 
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Зіставимо кожну з цих підпрограм зворотнім, тобто таким, які повертають 

програму в один зі станів в минулому: P΄dump(tq) і P΄change(data
adr,sz 

tq). Фактично, 

зворотна підпрограма Р’ реалізує операцію dataadat ecod 


, повертаючи 

програму в один з попередніх станів. Наявність залежності від дискретного часу 

дозволяє повертати програму в будь-який момент в минулому. 

Будь-який з цих двох способів є достатнім, щоб зберегти інформацію про 

стани програми в плині часу виконання. Однак кожен з них має свої переваги і 

недоліки. 

Перший спосіб веде до значних часових та ресурсних (за пам’ятю) витрат, 

бо потрібен значний процесорний час на копіювання даних і лінійно зростаючий 

обсяг пам’яті для зберігання всіх станів програми протягом часу виконання. 

Другий, хоч і позбавлений значних ресурсних витрат за пам’ятю при 

збереженні, вимагає підвищених обчислювальних витрат у ході реалізації відкату 

програми у часі. Дійсно, для того, щоб повернути програму в минуле, необхідно 

пройтися за ланцюжком подій в зворотному порядку. А той факт, що зміна даних 

програми відбувається неодноразово, збільшує час роботи алгоритму, 

побудованого за цим способом. 

Раціональним здається побудова такої системи контролю стану програми, 

яка реалізує обидва способи, при цьому динамічно змінюючи спосіб збереження 

даних на основі правил, що враховують обсяги даних, які зберігаються, та час 

відновлення стану програмних компонентів. 

Для формального визначення вищесказаного введемо оператор sizeof (data), 

що визначає розмір пам’яті (V, байт), необхідної для зберігання елемента даних 

data і оператор time (P), що визначає реальний час виконання деякої підпрограми 

(t, секунд). Запис sizeof (data, tq) підкреслює той факт, що одночасно з даними 

необхідно зберегти і значення атрибута часу, коли ця зміна відбулася. 

Розглянемо кілька виразів, які можуть бути враховані під час реалізації 

різних стратегій управління станом програмних компонентів. 

Якщо всі програмні компоненти проведуть збереження свого стану, то 

розмір пам’яті, який буде потрібним для цього, буде дорівнює розміру пам’яті, 
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необхідної для збереження стану всіх програм завдання, за умови, що дані моделі 

не перетинаються: 

 

 
ji,N,1j,idatadataякщо

),data(sizeof)data(sizeof

ji

N

1i
i




 . (2.11) 

 

Якщо вираз (2.9) виконується, то рекомендується виконати дамп пам’яті 

всього завдання і зафіксувати зміну стану для всієї програмної системи з 

фіксацією атрибуту часу. 

У разі, якщо за локальними програмними компонентами було виконано 

кілька збережень пам’яті, то обсяг загальної пам’яті буде більше:  

 

 
ji,N,1j,i,datadataякщо

),data(sizeof)data(sizeof

ji
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 . (2.12) 

 

Ефективність зміни алгоритмів збереження стану значною мірою 

визначається ще й часом, що витрачається на збереження даних і їх відновлення. 

Так, якщо 

 

 
))t,data(P(time)P(time q

adr,sz

changedamp  , (2.13) 

 

то краще використовувати другий спосіб зберігання стану. Однак, при значній 

кількості звернень до підпрограми Pchange, кількість пам’яті зростає, водночас 

кількість пам’яті, що виділяється під час виконання Pdump, зазвичай фіксована, а 

сама операція може бути швидко реалізована системними функціями операційної 

системи. Вираз (2.11) підкреслює той факт, що час, що витрачається системою 

управління на виконання дампа пам’яті в загальному випадку більше часу, який 

витрачається на збереження стану підпрограми. Тому в подальшому пропонується 
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розробка моделей та методів, які дозволять динамічно змінювати спосіб 

збереження стану програм. 

Таким чином, було сформульовано поняття функціональної стійкості 

розподіленого обчислювального процесу, введені засоби її забезпечення через 

зберігання даних програм у завданні, досліджені деякі аспекти впровадження цих 

засобів. 

 

2.7 Концепція сервісу менеджера пам’яті для управління розподіленим 

обчислювальним процесом 

 

Перехід програми з одного стану в інший пов’язаний безпосередньо зі 

зміною даних: DPD PP
L

 .  Через те, що зміна стану виконується, як правило, 

певною підпрограмою L
P  дискретно, при збереженні стану програми, можна 

додати атрибут, відповідний часу збереження Tq, де q – ціле число, що є 

незбитною часовою міткою,      endendjiend T,1j,T,1i;tt)ji(;T,1q  , де 

endT  – час зупинки обчислювального процесу. При невизначеності моменту 

завершення обчислювального процесу, Tq можна визначити   ,1q . Таких змін 

стану в момент часу Tq може бути кілька з боку однієї або множини підпрограм. 

 У попередньому підрозділі були введені дві підпрограми, що реалізують 

запис стану моделі одним з двох способів Pdump(tq) и Pchange(data
adr,sz

 , tq)  і зворотні 

підпрограми, що дозволяють відновити стан програми:P΄damp(tq) та P΄change(dataadr,sz 

tq). 

  Розглянуті способи збереження стану програм в завданні можуть бути 

реалізовані засобами сучасних операційних систем і віртуальних машин, під 

керуванням яких функціонують гетерогенні комп’ютерні системи або 

програмістами, що реалізують програмні компоненти (наприклад, федерати в 

HLA) [138–143]. Останній спосіб виглядає найбільш витратним з боку 

розробника, бо зобов’язує розробника програмного забезпечення реалізовувати, 
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крім завдання предметної галузі, ще й механізми управління пам’яттю для кожної 

програми у завданні (рис. 2.5). 

Пропонується використовувати іншу концепцію [80, 111] – ввести поняття 

менеджера пам’яті СУРО, який виконує журналізацію зміни даних програм 

(рис. 2.6). Реалізація цієї дії відкриває принципову можливість реалізувати будь-

який із способів збереження і відновлення стану програмних компонентів, тим 

самим автоматизувати процес розробки розподілених програм. У свою чергу, це 

дозволить звільнити розробника моделі від необхідності реалізації цього 

інтерфейсу вручну. 

Позначимо через Pmem множину активностей (підпрограм) менеджера 

пам’яті. Використовуючи введені раніше активності, визначимо цю множину 

як (2.14): 
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Рисунок 2.5 – Розміщення процедур управління даними всередині програм 
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Як стверджується вище, програмному компоненті досить користуватися 

одним із способів збереження стану. Тому, для менеджера пам’яті, можлива 

реалізація тільки однієї з пар: 

 

 
)}t(P ),t(P{P qdumpqdumpmem


  

або 

  }.) t, (dataP ), t, (dataP{P q
szadr,

changeq
szadr,

changemem
   

 

Однак, реалізація обох способів дає можливість побудови більш гнучких і 

менш ресурснозатратних алгоритмів управління станом програми. Залежно від 

обраного способу збереження даних програм пропонується два методи 

забезпечення функціональної стійкості розподіленого обчислювального процесу в 

гетерогенних комп’ютерних системах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Розміщення процедур управління даними  

программ із завдання в СУРО 
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У підрозділі 2.9 буде розглянуто питання застосування менеджера пам’яті і 

активностей, що підтримують його реалізацію в термінах стандарту HLA для двох 

самих широко використовуваних методів синхронізації розподілених програмних 

компонент – консервативного і оптимістичного. 

 

2.8 Концепція дискретної зміни стану програмного компонента із завдання 

 

Розглянемо випадок дискретної зміни стану програми. Як зазначалося вище, 

зміна стану еквівалентна зміні даних програми, що відбуваються за допомогою 

однієї з підпрограм: SSPP
LL PDPD  . Можна говорити, що СУРО 

може фіксувати два стани програмного компонента – до зміни ( DP ) та після 

зміни ( DP ). Навіть якщо сама СУРО цього робити не може, це можна реалізувати 

механізмами сучасних операційних систем (визначити початок виконання потоку 

(thread) і кінець виконання потоку за один виділений інтервал процесорного часу). 

Отже, в цьому випадку, ми маємо два різних стани даних програми: DD PтаP  . 

Якщо програма нетранзакціонного типу [110, 112], то таких станів даних 

програми може бути декілька. 

Під час реалізації відкату програми (повернення в один зі станів програми в 

минулому), в такій ситуації виникає закономірне питання про те, в якій з моментів 

станів програми, зафіксованих в журналі на момент часу tq, необхідно повернути 

програму. 

Визначення. Стан програми в певний момент часу tq називається 

однозначним, якщо з цим моментом часу у базі даних асоціюється тільки одне 

значення tq. 

Твердження 2.1. Алгоритми синхронізації повинні здійснювати дамп 

пам’яті програми або до, або після виконання всіх підпрограм з фіксацією 

атрибуту часу tq для однозначного визначення стану моделі в цей момент часу. 
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Доведення. Розглянемо множину можливих станів програми в момент часу 

за умови існування двох підпрограм, що змінюють стан програми в цей момент 

часу: 
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Можливі такі стратегії здійснення дампа пам’яті: 

1. Дамп пам’яті здійснюється перед виконанням кожної підпрограми, 

реалізуючи так звану префіксну дію: 
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У цьому випадку, відповідно до (2.13) в журнал буде внесено два різних 

значення стану моделі: qt

1data  та qt

2data . У разі виконання N активностей, таких 

можливих значень стану моделі буде відповідно N. У результаті, однозначної 

відповідності стану моделі моменту часу не досягнуто. 

 2. Дамп пам’яті здійснюється після виконання кожної активності, 

реалізуючи так звану постфіксную дію: 
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У цьому випадку відповідно до (2.13) в журнал буде внесено два різних 

значення стану програми: qt

1data і qt

2data . У разі виконання N активностей, таких 

можливих значень стану програми буде відповідно N. У результаті однозначної 

відповідності стану програми до моменту часу не досягнуто. 
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3. Дамп пам’яті здійснюється до виконання всіх підпрограм в момент часу 

tq. Введемо два додаткових стану моделі qt

0data і qt

0adat  , що відповідають станам 

до і після виконання всіх підпрограм. Тоді за умови префіксної дії підпрограми 

дампу пам’яті 
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згідно (2.13) можливі такі траси поведінки моделі 
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 . Незалежно від траси, буде збережено тільки один стан 

програми – qt

0data . Збільшення кількості активностей призведе до збільшення 

кількості трас, але не вплине на збережений стан. Отже, в даному випадку 

досягнута однозначна відповідність. 

4. Дамп пам’яті здійснюється після виконання всіх підпрограм у момент 

часу tq. Тоді за умови постфіксної дії 
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згідно (2.13) можливі наступні траси поведінки моделі 
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0adat  . Збільшення кількості активностей призведе до збільшення 

кількості трас, але не вплине на збережений стан. Отже, в даному випадку 

однозначна відповідність досягнута. 

5. Виконання дампа пам’яті до і після виконання підпрограм 
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призводить до існування двох значень стану підпрограм в один і той же момент 

часу: qtdata и qtadat  . Таким же чином, виконання дампа пам’яті до і після 

виконання активностей призводить до збільшення кількості збережених станів в 

один і той же момент обчислювального процесу. 

Наслідок 1. Для реалізації механізмів, що дозволяють виконувати 

неодноразові дампи пам’яті в один і той же момент часу, порядок виконання 

дампов не дозволяє вирішити задачу однозначного стану програми в фіксований 

момент часу. 

Наслідок 2. За наявності двох і більше дампів пам’яті в певний момент часу 

tq не існує однозначності у визначенні стану програми в цей момент модельного 

часу. 

Згідно введених позначень щодо збереження даних моделі існує ще одна 

активність – Pchange(data
adr,sz

 , tq), яка фіксує зміну частини даних програми. Під час 

роботи підпрограм таких змін може бути кілька, в зв’язку з чим її реалізація, у 

загальному випадку, набагато складніша ніж реалізація механізму дампа пам’яті і 

може вимагати наявності деякого атрибута, який буде впорядковувати записи в 

порядку їх здійснення. Якщо ми маємо справу з послідовними алгоритмами 

програми, ця впорядкованість виникає сама собою. Для випадку паралельної 

реалізації необхідно розробляти додаткові засоби синхронізації программ. Для 

того, щоб програму, яка пройшла трасу змін стану 

 

ii

)t,adat(P

i

)t,adat(P

i adatadatadatdata qichangeqichange   


 , 

повернути в первинний стан, необхідно виконати впорядковану зворотну 

послідовність активностей: 

 

i

)t,adat(P

ii dataadatadat qichange  


 . 

 

Здійснення такої траси можливо в тому випадку, коли підпрограми в 

програмі виконуються послідовно або дані різних приватних моделей не 
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перетинаються. У разі паралельного (розподіленого) виконання підпрограм або, 

якщо дані різних підпрограм перетинаються, потрібні більш складні алгоритми 

управління даними, що вимагають додаткової службової інформації. 

Нехай в момент часу tq відбулося L запусків підпрограм Pchange(data
adr,sz

 , tq). 

Введемо множину міток mk={1,….,∞} та інтерфейсну функцію менеджера пам’яті 

Pgetmk, яка видає чергове з незбиткових значень Mm при її виклику 

(застосування підпрограми Pgetmk приведе до отримання поточного значення m): 

 

mkadatdata i

)t,a(datP.)t(P

i
qichangeqgetmk  



.                         (2.18) 

 

Нове значення mk зберігається разом з новим значенням стану програми і 

стає атрибутом змінених даних моделі. Чергове значення mk може обчислюватися 

за різними законами, наприклад: 

1. Неспадна послідовність: 1-nextnext mk mk  . Переваги: усі записи 

впорядковані, час визначення мітки найменший. Недоліки: складність алгоритмів 

пошуку потрібного запису, особливо якщо необхідний перегляд змін тільки однієї 

структури даних; складність реалізації дампа пам’яті в минулому. 

2. Неспадна послідовність в межах одного моменту часу tq: 

1mk,mk mk qqq t

1

t

1-next

t

next  .  

3. Неспадна послідовність, описана в пункті 2, формується для кожної 

розподіленої програми децентралізованого менеджера пам’яті. Утворена тим 

самим множина послідовностей для організації синхронізації може вимагати 

введення додаткових атрибутів, які фіксують просування поведінкових 

властивостей підпрограм при пересічних даних розподілених програм. 

Твердження 2.2. Наявність атрибута послідовності зміни даних дозволяє 

повернути програму в будь-який з минулих станів в поточний момент часу. 

Доведення. Застосування префіксної підпрограми, що передує збереженню 

зміни підмножини даних (2) призводить до формування множини записів типу 
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         mk,data,...,3,data,2,data,1,data iiii . 

 

Одноразове застосування процедури P’change(datai, tq) призводить до вибору з 

цієї множини запису з номером, на одиницю, меншу поточного значення mk, 

тобто програма перейде в попередній стан. Застосування активності P’change(datai, 

tq) можливо mk-1 раз, після чого програма перейде в стан, пройшовши усі стани з 

мітками від mk до 1 в зворотному порядку. 

Наслідок 1. Наявність упорядкованої множини змін даних програми за 

рахунок застосування мітки з множини МK, дозволяє повернути програму в 

минуле, безпосередньо використовуючи номер мітки 1 <mkold <mk, минаючи 

проміжні стани даних програми, що знаходяться між значеннями часових міток 

mkold і mk. 

Аналогічно дампу пам’яті, для досягнення однозначності стану програми в 

момент часу tq, необхідно вибрати з множини змін даних програми одну, що 

відповідає одній мітці з множини МК. Як правило, це мінімальне або 

максимальне значення мітки, пов’язані з tq. Таким чином, аналогічно дампу 

пам’яті, під час відкату програмного часу, здійснюється вибірка даних, 

збережених до або після виконання усіх активностей завдання. Слід зазначити, що 

останнє правило діє незалежно від того факту, чи є програма транзакційною чи ні. 

З огляду на отримані вище результати, можна зробити такі висновки. 

Алгоритм зміни станів програми в один і той же момент часу допускає різну 

організацію. Метою цього підрозділу був доказ еквівалентності моделей, що 

реалізують різний підхід до організації розподіленого обчислювального процесу. 

Як отриманий результат можна сформулювати такі твердження: 

1. Достатньо використовувати тільки одну з двох запропонованих 

підпрограм менеджера пам’яті Pdump(tq) або Pchange(data
adr,sz

 tq). 

2. У програмі можливе використання комбінації активностей Pdump(tq) і 

Pchange(data
adr,sz

 tq). 

Таким чином, концепція дискретної зміни стану програмного компонента 

дозволяє організувати зберігання та відтворювання стану програм у часі. Це дає 
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можливість реалізовувати оптимістичну синхронізацію програм у частині 

виконування відкатів стану програм та забезпечити функціональну стійкість 

розподіленого обчислювального процесу шляхом збереження даних програм.    

 

2.9 Формування множини активностей управління даними 

 

 

Більшість сучасних імітаційних моделей реалізують свої оригінальні засоби 

управління даними. В роботі [20] висловлюється пропозиція створення бібліотеки 

алгоритмів управління станом розподілених імітаційних моделей. Такий підхід 

стикається з труднощами, викликаними різноманітністю формального опису 

різних підходів до моделювання, що показано в розділі 1 дисертаційної роботи. 

Один з небагатьох стандартів в області розподіленого імітаційного 

моделювання – HLA, – накладає зобов'язання на програмні моделі надавати 

системі моделювання федерати (federates), що відповідають за повернення моделі 

в часі (откат), тобто стандартизований інтерфейс . При цьому реалізація федератів 

може бути довільною, але інтерфейсні підпрограми треба розробляти тим, хто 

створює програмний компонент завдання (рис. 2.7). Ф1, ..., Фn є інтерфейсні 

функції, реалізовані федератами. Слід зазначити, що HLA стандартизує тільки 

інтерфейси федератов з RTI, a не власні реалізації. Тому коректність виконання 

розподіленої федерації, тобто гарантія, що консервативному федерату не буде 

надіслано повідомлення з тимчасової меткою, меншою, ніж його локальний 

модельний час, забезпечується тільки за умови коректної реалізації самих 

федератів, відповідальність за яку несе розробник федератів. Ця двохрівневість 

може привести до логічних помилок взаємодії програмних компонентів та 

середовища виконання та СУРО. 

Згідно з наведеної вище моделі, пропонується новий підхід – ввести 

стандарт на операції з даними моделі і реалізувати модуль менеджера (рис. 2.6) 

управління даними програмної моделі (рис. 2.8). Реалізація цієї дії відкриває 

принципову можливість реалізувати будь-який з федератів, керуючих станом 
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моделі в часі і звільнити розробника моделі від необхідності реалізації цього 

інтерфейсу вручну. 

 

 

Рисунок 2.7 – Реалізація федератів в імітаційної моделі стандарту HLA 

 

На основі представленої вище моделі, пропонується новий підхід – ввести 

стандарт на операції з даними моделі і реалізувати модуль менеджера управління 

даними моделі (рис. 2.8). Реалізація цієї дії відкриває принципову можливість 

реалізувати будь-який з федератів, керуючих станом моделі в часі і звільнити 

розробника моделі від необхідності реалізації цього інтерфейсу вручну. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Реалізація федератsв і активностей взаємодії моделей в менеджері 

даних 

З множини активностей , які може виконувати менеджер даних моделі 

(множина цих активностей визначена в роботах [43, 107]) виберемо активність, 

що реалізує збереження даних моделі (дамп пам'яті)  і активність, що 
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дозволяє повернути стан моделі в один з моментів модельного часу в минулому 

: 

 .       (2.19) 

 

У розділі 2.7 було доведено, що використовуючи активність збереження 

даних моделі до або після виконання поведінкових активностей в фіксований 

момент модельного часу можна досягти однозначності у визначенні стану 

локальних моделей в цей момент модельного часу. Розглянемо застосування 

менеджера пам'яті для консервативних і оптимістичних алгоритмів синхронізації 

модельного часу [39, 84, 113]. 

 

2.9.1 Консервативні алгоритми 

 

Для роботи з консервативними федератами RTI має інтерфейсну функцію 

NextEventRequest() [239]. Консервативний федерат повинен мати наступні 

інтерфейсні функції: 

 

 ReflectAttributeValues (); 

 TimeAdvanceGrant (Т). 

 

Коли консервативний Федерат завершив всі дії, пов'язані з поточним 

значенням свого локального модельного часу Тk, і готовий перейти до виконання 

наступної події з часовою міткою, він викликає інтерфейсну функцію 

NextEventRequest  (Запит наступної події): 

 

NextEventRequest ( ), 

 

 і чекає дозволу на запит. 

)T(A k

load

 )T(A),T(AA k

load

k

savedata 
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Інфраструктура RTI, отримавши виклик NextEventRequest, аналізує стан 

TSO-черзі. Якщо TSO-черга не містить повідомлень з тимчасовими мітками, 

меншими або рівними , і RTI гарантує, що і в подальшому не буде таких 

повідомлень, то вона викликає інтерфейсну функцію федератів TimeAdvanceGrant 

(дозвіл просування часу): 

 

TimeAdvanceGrant (Т'k). 

 

Якщо TSO-чергу містить повідомлення з тимчасовими мітками, меншими 

або рівними , то RTI посилає федерату перше повідомлення в черзі. Нехай 

тимчасова мітка цього повідомлення Тe ( <Тe< ), тоді RTI викликає 

інтерфейсну функцію федератів 

 

TimeAdvanceGrant (Тe).  

 

Відправлення повідомлення в стандартному форматі здійснюється за 

допомогою виклику інтерфейсної функції федератів ReflectAttributeValues 

(передати значення атрибутів). 

Отримав TimeAdvanceGrant, консервативний федерат встановлює свій 

локальний модельний час рівним   або Тe  і виконує відповідну подію. 

Таким чином, RTI підтримує консервативну реалізацію федератів. Для 

цього в RTI повинен бути реалізований один з відомих консервативних 

алгоритмів, наприклад обчислення LBTS – нижньої межі часових міток 

повідомлень. Деякі реалізації RTI вимагають, щоб федерати використовували 

техніку «пророцтв» у процесі розсилки повідомлень. 

Умовою коректної реалізації федератів є затримка виконання федератів між 

викликом функції NextEventRequest і отриманням дозволу на просування 

модельного часу TimeAdvanceGrant. Іншою умовою коректності виконання 

федератів є гарантія, що після виконання інтерфейсної функції NextEventRequest (

kT

kT

kT kT

kT
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) федерат не відішле повідомлення з часовою міткою, яка дорівнює . Якщо 

це обмеження є занадто жорстким, то використовуються інші інтерфейсні функції 

RTI. 

Порівняємо вищенаведеним функціям наявні активності для спрощення 

уявлення процесу моделювання (виконаємо перейменування): 

 

P[f1]=P[NextEventRequest()/A
ner

,ReflectAttributeValues/A
rav

,  

TimeAdvanceGrant()/A
tag

 ].                                                                    (2.20) 

 

Згідно введених позначень створимо формальне вираження, що відображає 

процес розвитку локальної моделі в часі від моменту з часовою міткою Tk до 

моменту з часовою міткою Te: 

 

    (2.21) 

 

Пропонується виконувати активність , яка зберігає стан моделі 

(збереження даних моделі) безпосередньо після завершення виконання всіх 

поведінкових активностей локальної моделі в момент часу Tk. Тому що до цього 

моменту часу локальна модель визначилася з наступним моментом часу, до якого 

готова перейти, будемо вказувати як тимчасову мітку даних, які зберігає модель, 

значення . Тоді активність A
ner

 стає постфіксною активністю для активності 

 і реалізується автоматично менеджером пам'яті: 

 

 (2.22) 
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У менеджері пам'яті в якості тимчасової мітки при виклику активності  

записується значення Te, яке, в нашому випадку, може бути меншим або рівним 

часової мітки  . Таким чином, збереження стану моделі 

виконується не в кінці циклу виконання активностей з часовою міткою Tk, а на 

початку циклу виконання активностей з часовою міткою Te. Активності  

та   за своєю суттю призводять до зміни глобальних даних моделі, тобто 

змінюють значення планованого наступного моменту часу з  на Te і змінюють 

атрибути наступної події в момент часу Te. Останні є частиною множини даних 

моделі. При активації моделі в момент з часовою міткою Te, поведінкові 

активності моделі зчитують з глобальних даних моделі нові значення модельного 

часу і атрибутів події в цей момент часу. Таким чином, якщо консервативний 

алгоритм не реалізує будь-яких специфічних дій в інтерфейсних функціях 

федератів, то ці функції можна повністю реалізувати в менеджері пам'яті. 

Поділемо усю множину активностей на групи за належністю одному з 

об'єктів моделювання: RTI, менеджеру пам'яті та локальної моделі: 

 

  ,   (2.23) 

 

де "+"  –  операція альтернативної композиції. 

Наявність серед активностей менеджера пам'яті активності  не є 

обов'язковим, тому що консервативні алгоритми не підтримують відкати 

модельного часу. Однак, дана активність може бути корисною при реалізації 

функцій забезпечення надійності (відновлення) обчислювального процесу або в 

задачах багатоваріантного розрахунку. 
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2.9.2 Оптимістичні алгоритми 

 

Стандарт HLA визначає федерати для оптимістичних алгоритмів управління 

модельним часом у вигляді двох інтерфейсних функції [239]: 

 

ReflectAttributeValues (); 

FlushQueueGrant (T). 

 

В момент завершення всіх активностей у поточному моменті модельного 

часу, федерат викликає функцію FlushQueuetRequest ( ), що повідомляє систему 

RTI (Runtime Infrastructure) про готовність продовжувати моделювання і 

збільшити значення модельного часу. RTI передає оптимістичним федератам 

чергу повідомлень з тимчасовими мітками TSO (Time Stamp Order), існуючу в 

системі на цей момент часу. Передача здійснюється шляхом виклику інтерфейсної 

функції ReflectAttributeValues(). Далі федерат просуває свій модельний час на 

основі цієї проміжної впорядкованої черги повідомлень. Якщо федерат виявляє 

повідомлення, з часовою міткою меншою поточного значення локальних часів, 

він самостійно здійснює відкат, розсилаючи при необхідності антіповідомлення 

викликом функції RTI Retract (). Система RTI час від часу посилає федератам 

значення GVT (Global Virtual Time) за допомогою функції FlushQueueGrant(GVT). 

Порівняємо описані функції та активності для спрощення уявлення процесу 

моделювання (виконаємо перейменування): 

 

P[f2] = P[FlushQueuetRequest/A
fqr

,ReflectAttributeValues/A
rav

,      

FlushQueueGrant/A
fqg

,Retract/A
retr

 ].       (2.24) 

 

Припустимо, що збереження даних локальної моделі здійснюється після 

виконання всіх активностей в поточний момент часу . Отже, з точки зору логіки 

роботи RTI, виконання активності  з множини може бути префіксним 

процесом до виконання функції FlushQueuetRequest(), або здійснення моделлю 

kT

kT

)T(A k

save
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збереження стану моделі тягне за собою інформування системи RTI про 

завершення всіх дій локальної моделі в окремий момент модельного часу . 

Менеджер даних зобов'язаний надати RTI функцію ReflectAttributeValues (), 

яка викликається для передачі локальної моделі черги повідомлень. При 

виявленні повідомлення з часовою міткою, меншою поточного значення, 

менеджер пам'яті зобов'язаний здійснити відкат. Подання даного процесу: 

 

  (2.25) 

 

де  – активність менеджера пам'яті, що здійснює перегляд черги повідомлень, 

 – сама чергу повідомлень, – мінімальне значення тимчасової 

мітки повідомлень в черзі TSO. 

Вираз (2.23) показує, що при дотриманні локальною моделлю правила 

виконання дампа стану в кінці циклу моделювання, менеджер пам'яті здатний 

зробити відкат до стану локальної моделі в конкретний момент в минулому 

самостійно, без участі самої моделі. Це підкреслює той факт, що в момент 

модельного часу  локальна модель могла не вчиняти дій. Тоді відкат 

проводитися до найближчого дампа стану локальної моделі . 

Активність  є активністю моделі, причому вона може підтримуватися чи ні, 

що не впливає на функціональність менеджера пам'яті з просування модельного 

часу. 

Підводячи підсумок, поділимо усю множину активностей на групи за 

належністю одному з об'єктів моделювання: RTI, менеджеру пам'яті і локальної 

моделі: 
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  .   (2.26) 

Виклик активності A
fqg

 може бути проігнорований або використаний 

менеджером пам'яті для видалення всіх дампов пам'яті, тимчасова мітка яких 

менше GVT (з метою економії пам'яті). 

З виразу (2.24) видно, що розробнику приватної моделі зі всієї множини 

федератів, в разі необхідності, треба реалізувати тільки дві активності і то за 

умови, що вони необхідні для забезпечення специфічної логіки роботи всієї 

моделі. Решта активності є стандартними або для RTI або для запропонованого 

менеджера пам'яті. 

 

2.9.3 Визначення множини активностей менеджера пам'яті, що реалізує 

інтерфейси HLA для забезпечення синхронізації модельного часу   

 

Множина активностей менеджера пам'яті виходить шляхом об'єднання 

підмножин активностей обробки даних моделі відповідних активностей, які 

реалізують консервативні і оптимістичні федерати: 

 

  .   (2.27) 

 

Відзначимо, що перетин зазначених двох множин не є порожня множина: 

 

,                           (2.28) 

 

тобто, ряд активностей використовується як в оптимістичних, так і в 

консервативних алгоритмах синхронізації модельного часу. 
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2.9.4 Визначення множини активностей обміну даними локальних моделей  

 

Розподілене імітаційне моделювання, в загальному випадку, має справу з 

паралельним виконанням окремих моделей, які в процесі функціонування 

обмінюються одна з одною деякою інформацією. Це можуть бути повідомлення 

(які підтримуються найбільш відомими інтерфейсами паралельного 

програмування, наприклад, MPI – Massage Passing Interface [306, 307, 309]), 

взаємодія з вхідними або вихідними даними моделі, об'єкти синхронізації при 

використанні розподілених ресурсів, об'єкти мережної взаємодії сеансового рівня 

(сокети) тощо. 

Тому що будь-яка подібна інформація програмно реалізується за допомогою 

даних моделі, то введемо в множину активностей менеджера пам'яті додаткові 

активності для реалізації функцій обміну даними між локальними моделями. 

Стандарт HLA не стандартизує дані елементи імітаційних моделей, тобто мається 

на увазі, що ця функціональність реалізується самостійно творцями моделей в 

довільній формі. Формалізація ж цієї функціональності відкриває додаткові 

можливості для реалізації методів аналізу ефективності застосування алгоритмів 

синхронізації розподілених імітаційних моделей. 

Процес передачі інформації взаємодії локальних моделей містить два етапи: 

підготовка даних в області локальних або глобальних даних моделі (створення і 

заповнення буфера даних) і виконання інтерфейсної функції, яка безпосередньо 

передає дані із зазначенням в параметрах функції адреси буфера і обсягу 

переданих даних. 

Введемо наступне обмеження: буфер даних buf для передачі інформації між 

локальними моделями і адресна інформація addr повинні бути створені в 

глобальних даних моделі: . 

Введемо множину активностей  менеджера пам'яті для реалізації 

пересилання даних між приватними моделями: 

 

gdm}addr,buf{ 

sA
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={ , , } ,    (2.29) 

 

де   – синхронна передача даних з очікуванням підтвердження 

завершення процесу передачі інформації;  

 – асинхронна передача даних без очікування 

підтвердження завершення процесу передачі інформації; 

 – полусінхронна передача, яка становить одночасну 

передачу всіх повідомлень поведінкових активностей, накопичених в фіксований 

момент модельного часу. 

Перераховані активності повинні мати відповідні їм активності менеджера 

пам'яті на боці приймаючої локальної моделі:  

 

{ , , } . (2.30) 

 

Активності локальної моделі можуть використовувати як всі активності 

передачі даних, так і будь-яку їх підмножину. 

Важливо відзначити, що операція передачі по мережі даних моделі включає 

в себе кілька рівнів подання даних (рис. 2.9). Локальні моделі здійснюють 

підготовку даних у буфері даних, розташованому в адресному просторі 

глобальних даних моделі. Потім викликаються активності, які здійснюють 

копіювання даних в системний буфер інтерфейсу обміну даними по мережі (в 

нашому випадку – це менеджер пам'яті). Після чого відбувається звернення до 

функцій (або об'єктам) операційної системи, що здійснюють формування пакетів 

(прикладного, представницького або сеансового рівнів семірівневої моделі 

мережі). 
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Рисунок 2.9 – Передача інформаційних даних локальних програм в мережі 

 

Перспективним є використання на суміжних рівнях однієї ділянки пам'яті 

для реалізації буфера даних, що дасть можливість скоротити часові витрати на 

копіювання даних. 

У розділі 3 дане подання процесу передачі інформації буде відображено в 

методиці оцінки витрат пам'яті на організацію обміну інформацією між 

активностями локальних моделей. 

 

2.10 Висновки до розділу 

 

У розділі 2 пропонуються архітектурні рішення побудови систем 

управління для організації розподілених обчислювальних процесів, спрямовані на 

включення їх в інфраструктуру комп’ютерних систем. Запропоновано три 
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архітектури – універсальна, кластерна і гетерогенна, обгрунтовані межі їх 

застосування. Сформульовані основні вимоги до СУРО. 

Запропонована формалізація подання завдань на основі виділення 

сукупності підпрограм і даних завдання, які відображають зміни станів програм у 

часі. На її основі показана можливість управління розподіленим обчислювальним 

процесом. Запропонована формалізація обчислювальних ресурсів в комп’ютерній 

системі. 

Проведено дослідження існуючих підходів, технологій, методів для 

розподілу завдань в розподілених комп’ютерних системах. Розглянуті сучасні 

брокери завдань.  

Введено поняття функціональної стійкості розподіленого обчислювального 

процесу, розглянуті способи її реалізації, проведено аналіз ресурсних витрат під 

час їх реалізації. Досліджені деякі аспекти впровадження цих засобів. 

Доведено твердження про однозначність визначення стану програми в 

просторі часу у ході реалізації різних стратегій управління станом розподілених 

програмних компонент. Розглянуто концепцію дискретної зміни стану. Отримав 

розвиток формальний апарат уявлення програмних систем на основі процесної 

алгебри. 

Розглянуто концепцію застосування сервісу менеджера пам’яті для 

управління станом програм, що забезпечують розподілений обчислювальний 

процес. Введено поняття менеджера пам’яті програми. Введено базисні 

підпрограми журналізації, обгрунтовано введення менеджера пам’яті як 

інтерфейсу, що реалізує управління станом програм. 

Проведено формування множини активностей управління даними для 

загального випадку, консервативних, оптимістичних алгоритмів синхронізації 

розподілених програмних компонент. Визначена множина активностей 

менеджера пам'яті, що реалізує інтерфейси HLA для забезпечення синхронізації 

модельного часу, а також для обміну даними локальних програмних компонент. 

Отримані результати відкривають можливості уніфікації програмних 

розподілених систем, що веде до спрощення і прискорення процесу їх побудови 
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на основі простого інтерфейсу, заснованого на управлінні даними програм, а 

також створює передумови до створення ефективних методів аналізу 

обчислювальних процесів комп’ютерних систем. 

 

Список використаних джерел у даному розділі наведено у повному списку 

використаних джерел під номерами [19, 20, 25–28, 35,  36, 39, 43, 46, 51, 52, 57, 63, 

73, 76, 80, 81, 84,  85, 95, 107–113, 116, 138–143,154, 159, 160, 162, 169, 239, 286, 

290–309]. 
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3  МОДЕЛІ РОЗПОДІЛЕНОГО ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В 

ГЕТЕРОГЕННИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ 

 

3.1 Розробка теоретико- множинної моделі обчислювального середовища в 

розподілених гетерогенних комп’ютерних системах 

 

Основними елементами обчислювального процесу в розподілених 

комп’ютерних системах є завдання, обчислювальні ресурси і СУРО 

(підрозділ 2.1). З точки зору реалізації технології розподілених обчислень, 

комп’ютерне середовище повинне прийняти сукупність завдань (або інформацію 

про їх постійне розміщення), організувати планування, розподіл, взаємозв’язок 

програм під час виконання, синхронізацію програм, функціональну стійкість 

обчислювального процесу, статичне і (або) динамічне управління завданнями 

тощо. 

Для створення ефективних методів управління розподіленими 

обчисленнями, основоположну роль відіграє створення математичної моделі, яка 

описує процеси, що протікають в самих завданнях, обчислювальних ресурсах, 

комп’ютерних системах. Виберемо параметри і критерії оцінки ефективності 

зазначених елементів. 

Одним з основних критеріїв оцінювання ефективності обчислювального 

процесу є вартість. Часто в основі її визначення лежить час обчислень. Чим 

менше час експлуатації обчислювальних ресурсів, тим менше вартість 

експерименту. Крім того, виходячи з неоднорідності більшої кількості завдань, 

при оцінки ефективності необхідно враховувати можливість простоїв 

обчислювальних ресурсів і можливі пікові навантаження на мережні комунікації. 

Більшість існуючих методів аналізу розподілених обчислень спираються на 

обмежену множину параметрів, до яких відносять співвідношення 

обчислювальної потужності завдання/ресурсу, глибина просування часу за 

фіксовану кількість кроків обчислювального процесу та інш. У всіх описаних 

методах значним недоліком є припущення про миттєву реалізацію 
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функціональності програм, а саме: миттєвої (з точки зору аналізу) вважається 

передача даних між розподіленими програмами, збереження стану програми, 

повернення програми в певний стан. І, якщо часом виконання поведінкової 

складової можна знехтувати (дійсно, при будь-якому способі організації 

розподілених обчислень підпрограма поведінки виконується за приблизно 

однаковий час), то кількість переданих даних, що зберігаються та відновлюються, 

а також локальні процеси середовища виконання (які обумовлені 

функціонуванням апаратними і програмними компонентами), що забезпечують ці 

операції, значною мірою впливають на реальний час обчислювального процесу. 

Пропонується розширити параметри, згідно з якими формуються критерії 

ефективності розподіленого обчислювального процесу, і включити в їх множину: 

 

    sdmactmssn
iM V,V,V,tt,tt,TParam


 ,  

 

де     st – час збереження стану програми або підпрограми засобами СУРО або 

операційної системи (дамп пам’яті); mt – час передачі даних (повідомлення) між 

розподіленими програмними компонентами, що знаходяться на різних 

обчислювальних ресурсах; st

– час відновлення даних програми (відкат 

програми); actV – обсяг пам’яті, що необхідний для зберігання виконуваної 

частини програми P
L
; dmV – обсяг пам’яті даних програми; sV – обсяг пам’яті 

зберігання дампів стану програми. 

Для формального визначення параметрів в підрозділі 2.4 був введений 

оператор sizeof (data), що визначає розмір пам’яті (V, байт), необхідної для 

зберігання елемента даних data і оператор time (P), що визначає реальний час 

виконання деякої активності (Т, секунд).  

Пропонується теоретико-множинна модель розподіленого обчислювального 

середовища під час виконання завдання в розподілених гетерогенних 

комп’ютерних системах: 
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де En – обчислювальне середовище РОП; Z (job) – множина завдань, що 

надходять до гетерогенної комп’ютерної системи; R (resource) – множина 

обчислювальних ресурсів; S – множина компонентів системи управління 

розподіленим обчислювальним процесом, кожен з яких є окремою програмою 

(сервісом) операційної системи та може розташовуватися на одному або на різних 

комп’ютерах, які об’єднані мережним каналом зв’язку; An – аналізатор 

програмних завдань та обчислювальних ресурсів; Csh – підсистема вибору схеми 

призначення, яка використовує множину kQ  програмних реалізацій методів 

розподілу завдань за обчислювальними ресурсами; mnk – програмна реалізація 

методу розподілу завдань за обчислювальними ресурсами (реалізується за 

допомогою бібліотек, що динамічно підключаються); lp – перелік вхідних 

параметрів, що враховуються під час розподілу; К – кількість програмних 

реалізацій методів розподілу, які є у наявності у системі управління РОП;   

Sp – підсистема моделювання процесу виконання завдань; Fs – підсистема 

забезпечення функціональної стійкості; описова частина завдання: iar  (architecture) – 

архітектура процесора,  ios  (operating system) – операційна система, ipc  (processor 

count) – кількість процесорів,  ips  (processor speed) – швидкодія процесорів,  

ims  (memory size) – об’єм оперативної пам’яті,  ids  (disk capacity) – доступний 

об’єм зовнішньої пам’яті,  (priority) – пріоритет завдання; змістовна частина 

завдання: z
iP  – програмні компоненти завдання (програми, бібліотеки функцій або 

класів, оверлеї); z
iM  – атрибути взаємозв’язків програмних компонентів з 

оціночними характеристиками об’ємів даних, які передаються між програмами; 

z
i

z
i RF,DF –  дискриптори файлів вихідних даних та файлів результатів. 

ipr

(3.1) 
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Слід зазначити, що оператори sizeof і time є доступними в більшості мов 

програмування і підтримуються сучасними операційними системами. Крім цього, 

основні активності щодо збереження, зміни та передачі даних моделей згідно 

результатів, наведених в розділі 2, виконуються менеджером пам’яті. Отже, ці 

характеристики можуть бути отримані програмним шляхом до створення 

розподіленої імітаційної моделі. Параметри, які залежать від реалізації 

розподіленої програмної системи (наприклад, час виконання і розмір пам’яті 

поведінкових активностей моделі) можуть бути задані трьома способами: 

евристичним (на основі знання експерта), експериментальним, після створення 

самих поведінкових підпрограм або за допомогою автоматичних засобів аналізу 

програм [35, 41, 106]. 

 

3.2 Розробка математичної моделі розподіленого обчислювального процесу 

під час виконання завдання в гетерогенній комп’ютерній системі 

 

В процесі функціонування розподілена комп’ютерна система використовує 

процесорний час на виконання програм в завданні, а також оперативну пам’ять 

для розміщення програм із завдання і розподілених сервісів СУРО (зокрема, 

менеджера пам’яті). Програми можуть викликати підпрограми роботи з даними, 

які, в свою чергу, збільшують процесорний час з обслуговування 

обчислювального процесу. Як показано в підрозділі 2.5 ці сервіси можуть бути 

винесені в окремий модуль (менеджер пам’яті), однак вони все одно вимагають 

процесорній час з боку обчислювального ресурсу, на який була розподілена ця 

програма. При цьому, на кожному кроці обчислювального процесу може 

відбутися збільшення обсягу пам’яті, який займає програмі або підпрограмі (як 

статична так і динамічна). У разі збільшення динамічної пам’яті стежити за 

даними програми складніше, тому ідея застосування менеджера пам’яті в цьому 

випадку ще більш доцільна. Зростання пам’яті також може бути обумовлене 

сервісами самої СУРО. 
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Доповнимо вирази (1.4–1.6) параметрами, що враховують динаміку змінів 

обсягів пам’яті програм, реальним часом, що витрачається на виконання 

підпрограм менеджера пам’яті із здійснення операцій з даними (дамп та (або)  

збереження змін даних), а також роботу процедур передачі даних між програмами 

в завданні, що розподілені на різні обчислювальні ресурсі та керуються за 

допомогою СУРО. 

Під час просування часу обчислювального процесу n
it  n-ої програми (або 

підпрограми) на i-му кроці обчислювального процесу відбувається збереження 

стану програми (на зовнішньому ресурсі), що призводить до зростання пам’яті 

(оперативної або віртуальної), займаної даними локальної програми n
iV . На 

операції з пам’яттю витрачається додатковий процесорний час n
iTR , який 

складається з часу збереження стану програми s
it , часу передачі повідомлення від 

однієї програми до іншої k ( m
it ). Час  m

it  загалом є функцією, яка залежить від 

поведінки процедур та протоколів передачі даних nk
i  і обсягу переданих даних (

nk
ibuff ). У свою чергу, час, витрачений на виконання всього завдання на i-му 

кроці моделювання iTR  визначається як максимум серед суми часів виконання 

поведінкових підпрограм n

i
  і часу виконання операцій з даними n

iTR . Усі ці 

параметри є характеристиками управління обчислювальним процесом та 

формуються підсистемою моніторингу СУРО. 

На основі запропонованих характеристик пропонується математична 

модель, що описує динаміку розвитку обчислювального процесу в розподіленому 

гетерогенному комп’ютерному середовищі (відображає динаміку змін основних 

кількісних параметрів програмно-апаратної системи), що враховує параметри 

програм в завданні і введені параметри за кількісною оцінкою обчислювальних 

ресурсів (3.2). Дана модель дає підставу для розробки імітаційних програмних 

моделей, які мають можливість відобразити динаміку поведінки системи у часі. 

 



173 








































































































N,1n

;VVVV;VVVV;
Ttif,0

Ttif,V
V

;TR)t(minT

));Snd(time(maxTR)TR)(time(maxTRTR

;TRTRTR

;

Ttif,))damp(sizeof,(ta

Ttif,))damp(sizeof,(tat

TR

;
Ttif,t

Ttif,t
t

;0TR;0TR;0T;VV);(sizeofV;0t

Sm
1i,i

N

1n

n
ii1i

Sm
i

n
i

nn
1i

i
n
i

i
n
i

ns
in

i

Sm
1i,i

n
1i

N,1n
1i

n
i

N,1n

Sm
i

n
i

n

N,1n
i1i

n
i

n
i

n
1i

i
n
i

N

1k

nk
i

nk
i

m
i

nk

i
n
i

N

1k

nk
i

nk
i

m
i

nks
i

n
i

i
n
i

n
i

i
n
i

n
i

n
in

1i

n
000

N

1n

n
00

nnn
0

n
0

i

i

  

 

де iTR  – реальний час, витрачений на виконання i кроки обчислювального 

процесу за все завдання; n
iTR  – реальний час, витрачений nою локальною 

програмою в завданні на i-му кроці моделювання на роботу з даними; s
it  –  час 

збереження стану програми на i-му кроці обчислювального процесу; m
it – час 

передачі даних; )(time n

i


 
– час виконання поведінкової підпрограми n

i
 , nka – 

ймовірність посилки повідомлення від однієї програми n до іншої k в завданні; 

N – кількість програм в завданні; М
iTR – час роботи системи управління i-му кроці 

обчислювального процесу; n
it – локальний час n-ої програми в завданні на i-му 

кроці моделювання; iT – глобальний модельний час на i-му кроці 

обчислювального процесу; n
i  – значення часу, що характеризує внутрішню 

роботу процесів між двома сусідніми кроками обчислювального процесу; n

i
V  – 

обсяг пам’яті, займаний даними n-ою програмою на i-му кроці обчислювального 

процесу; ns
iV  – обсяг дампа пам’яті для n-ої програми на i-му кроці 

(3.2) 
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обчислювального процесу; n

iV  – приріст обсягу пам’яті n-ої програми на а i-му 

кроці обчислювального процесу;  
iV  – обсяг пам’яті, займаної всію розподіленою 

програмною системою в завданні на i-му кроці обчислювального процесу;  0TR – 

початкове значення (зазвичай приймається рівним 0) реального часу 

обчислювального процесу, n
0TR , n

0t  – початкове локальне час n-ой програми в 

завданні (може відрізнятися від n
0TR ), n

0V  – початкове значення виділеної 

оперативної пам’яті локальної програмою (в момент запуску виконуваного 

файлу),
0V – початкове значення обсягу пам’яті, виділене програмам в завданні. 

Параметри iT , 
iV , iTR обчислюються незалежно один від одного. Отже, 

можлива реалізація паралельного обчислення цих параметрів, наприклад, на 

різних процесорах або ядрах одного процесора. Крім того, відсутність кількісних 

даних про деякі елементи виразу (3.2) (наприклад, часу, який характеризує 

внутрішню роботу процесів між двома сусідніми кроками синхронізації програм), 

спричинить за неможливість обчислення тільки одного з них [36, 66, 98,106]. 

 

3.2.1  Розробка модифікації моделі обчислювального процесу під час 

виконання завдання в розподіленій комп’ютерній системі під керуванням 

консервативних алгоритмів синхронізації 

  

Особливістю консервативних алгоритмів синхронізації обчислювального 

процесу в умовах розподіленого виконання є недопущення просування логіки 

роботи програм в завданні при ймовірності появи події з меншим значенням 

тимчасової мітки mk. Отже, у ході стандартної реалізації цих алгоритмів, відсутня 

необхідність у виконанні дампа пам’яті локальних програм. Тоді у виразі (3.2) не 

враховуються параметри ns

iV  (обсяг пам’яті для збереження стану програми) і s
it  

(час збереження стану програми), а вираз (3.2) набуде вигляду (3.3): 
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Реалізація деяких цілей експерименту, наприклад, багатоваріантний аналіз 

або забезпечення розгалуження алгоритмів аналізу в минулому, можуть зажадати 

збереження стану програм в завданні. В цьому випадку, вказані параметри 

можуть бути залишені, але умова їх включення на певних етапах 

обчислювального процесу має визначатися логікою експерименту апріорно. 

У консервативних алгоритмах локальні програми простоюють, чекаючи 

дозволу на просування логіки роботи в часі. Внаслідок цього, ресурс, виділений 

для обслуговування цієї програми, простоює. Деякі алгоритми розподілу ресурсів 

враховують цей факт при балансуванні навантаження, зокрема, коли кілька 

програм із завдання розміщуються на один і той же обчислювальний ресурс. 

Додамо до математичної моделі обчислювального процесу вираз, що 

враховує час простою програми (3.4): 
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 (3.4) 

 

де  n
iTP  – час простою n-ої програми в завданні на момент досягнення i-го 

кроку обчислювального процесу, n  – індекс множини програм, за винятком 

програми з індексом n.  

(3.3) 
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Відзначимо, що під час реалізації обчислення цього виразу, пошук 

максимуму можна вести на безлічі програм в завданні, активованих на i-му кроці 

обчислювального процесу. 

Таким чином, отримана математична модель функціонування 

обчислювального процесу в розподіленому комп’ютерному середовищі з 

консервативним алгоритмом синхронізації програм (вираз (3.3)) з урахуванням 

простою обчислювальних ресурсів, на яких проведено розподіл програм у 

завданні (3.4) [36, 55, 78, 83]. 

 

 

3.2.2 Розробка модифікації моделі обчислювального процесу під час 

виконання завдання в розподіленій комп’ютерній системі під керуванням 

оптимістичних методів синхронізації 

 

Загалом, для аналізу оптимістичних методів, можна використовувати 

систему виразів (3.2). Однак, ряд модифікацій оптимістичних алгоритмів 

призводять до її зміни. Особливістю оптимістичних методів є можливість відкатів 

програм в минуле, для організації якого необхідно збереження станів програми 

(наприклад, виконання дампів пам’яті). Це призводить до постійного зростання 

пам’яті в моменти активізації локальної програми. Виділимо з виразу (3.3) 

частину, що відповідає за ріст обсягу пам’яті: 
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При великій кількості кроків, коли програма просувається уперед, 

збільшення обсягу пам’яті призводить до переповнення віртуальної пам’яті (за 
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рахунок зовнішнього носія на ресурсі або у мережі) обчислювального ресурсу. 

Так, при використанні найбільш відомого оптимістичного методу, 

розробленого Т. Джефферсоном [226, 227, 230–233] (Time Warp), в момент 

отримання локальною програмою інформації про події, що має тимчасову 

позначку меншу, ніж вже опрацьовані події, локальна модель виконує відкат і 

опрацьовує ці події повторно в хронологічному порядку. Зробивши відкат, 

локальна програма відновлює свій стан, який був до опрацювання подій 

(використовуються контрольні дампи пам’яті або збереження історії змін) і 

відмовляється від повідомлень, відправлених подіями, що ініціювали відкат. 

Отже, для приватної моделі спостерігається постійне зростання пам’яті за рахунок 

виконання дампа пам’яті і формування нових повідомлень. Під час відкату 

необхідно не тільки повернути стан приватної моделі, що відповідає 

завантаженню одного з контрольних дампів пам’яті, але і очистити пам’ять, 

займану дампами пам’яті, що зроблені після контрольного моменту часу (тобто 

модельного часу у минулому, відкат після якого неможливий). 

Механізм антиповідомлень в алгоритмі Time Warp дозволяє знищувати в 

пам’яті необроблені повідомлення, створені після контрольного дампа пам’яті, 

або, якщо приватна модель-одержувач вже опрацювала його, активує процес 

відкату для приватної моделі-одержувача. 

Результатом реалізації цього алгоритму є постійна зміна обсягів пам’яті 

приватної моделі. Для відображення цих процесів пропонується модифікувати 

вираз 3.5 так (3.6): 
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де nm
iV  – обсяг повідомлень (або антіповідомлень), що виникають в результаті 

виконання активностей локальної програми на i-му кроці моделювання і 

поміщених в чергу повідомлень; nM – кількість повідомлень в локальній черзі 

повідомлень n-ої локальної програми; nm
ijV – обсяг пам’яті, займаний j-им 

повідомленням в цій черзі,  1,0j – бінарна ознака видалення повідомлення з 

черги; q – крок моделювання, до стану якого приватна модель здійснює відкат; 

індекс k перераховує всі дампи пам’яті, що видаляються, вчинені для цієї 

локальної моделі між кроками моделювання i та q. 

Ознака видалення повідомлення з черги j  буде дорівнювати 1 в таких 

випадках: 

1) при видаленні обробленого повідомлення з черги, тобто якщо тимчасова 

мітка повідомлення дорівнює iT  і повідомлення опрацьовано  локальною 

програмою, для якої це повідомлення призначалося; 

2) при видаленні повідомлень під час відкату локальної програми для всіх 

повідомлень, чия тимчасова мітка більше тимчасової мітки, відповідної відкату.  

Не зважаючи на те, що в натуральному вираженні (3.6) параметр n
1iV   

зменшується в разі відкату модельного часу, в динаміці, під час збільшення GVT 

цей параметр зростає в силу того, що в пам’яті зберігаються всі дампи пам’яті, 

виконані до цього моменту часу (GVT). 

 З огляду на це, запропоновано ряд модифікацій оптимістичних методів 

синхронізації, що обмежують зростання пам’яті. 

Для Time Warp систем, для яких відзначається надмірне "забігання" вперед 

локальних моделей, що веде до серйозних витрат пам’яті і "довгих" відкатів, 

застосовують обмеження цих "забігів". Вводяться "плаваючі" в у часі вікна, які 

визначаються як часовий інтервал [GVT, GVT+Tw], де Tw – це параметр, що 

задається користувачем, адміністратором або обчислюється в процесі імітації 

системою управління. Локальні програми обробляють тільки ті події, часові мітки 

яких знаходяться в даному часовому інтервалі. Обмеження на просування 

модельного часу локальної імітаційної моделі призводить до простою 
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обчислювального ресурсу, що розглядалося під час обговорення розглянутих  

консервативних методів синхронізації розподілених програм із завдання. У цьому 

випадку стає можливим застосування виразу (3.6) для оцінки простою 

обчислювального ресурсу. В цьому випадку можна використовувати вираз (3.6) з 

модифікованою умовою, що враховує існування часових вікон, які дозволяють 

відкати (3.7): 
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 (3.7) 

 

Ще одна модифікація методу полягає в затримці відправки повідомлення до 

того моменту, коли з’являється гарантія, що вона не відбудеться пізніше відкату 

(GVT просувається до часу виконання, на який було заплановано подію, що 

усуває необхідність антиповідомлень та каскадних відкатів, коли один відкат 

призводить до ланцюгу відкатів). Відомі підходи, які використовують «перегляд 

назад» (lookback), техніку прямого скасування, яка іноді використовується для 

термінового скасування некоректних повідомлень. 

Існує ряд шляхів вирішення проблеми великих витрат пам’яті для 

зберігання дампів пам’яті. Найбільш відомі з них: виконання відкату з тією 

метою, щоб звільнити пам’ять; збереження поточного стану рідше, ніж зберігання 

після кожної події; завдання періодів збереження на початку обчислювального 

процесу, звільнення пам’яті, зайнятої вектopами станів програми, навіть в тому 

випадку, якщо їх часова мітка більше, ніж значення глобального модельного часу 

GVT  тощо. 

З огляду на можливість реалізації вказаних вище способів управління 

пам’яттю, різних стратегій управління розподіленою гетерогенною 

обчислювальною системою,  пропонується узагальнена математична модель, що 

відображає динаміку зміни обсягів пам’яті під час реалізації виконання 
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розподілених програмних завдань, що використовують оптимістичні алгоритми 

синхронізації (3.8): 
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де n
iV – обсяги пам’яті, що звільняються n-ою локальною програмою при 

пересуванні нижньої межі часу GVT або відкатах оперативної або віртуальної 

пам’яті, GVTi – крок моделювання, на якому була досягнута нижня межа GVT, ni – 

крок моделювання, до тимчасової мітки якого здійснюється відкат локальної 

програми n. 

У разі реалізації відкату видаляються всі дампи пам’яті, які були виконані у 

операціях локальній програмі між кроками виконання однієї програми, тимчасові 

мітки яких більше значення часу виконання, до якого здійснюється відкат моделі 

у часі. У цьому випадку, обчислення значення пам’яті, що звільняється, n-ою 

локальною  програмою n
iV   пропонується проводити відповідно до наступного 

виразу (3.9): 
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   (3.9) 

де   – часова мітка дампа пам’яті. Таким чином зменшення обсягу пам’яті для n-

ой локальної програми під час реалізації відкату часу виконання визначається як 

(3.8) 
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сума обсягів дампів пам’яті локальної програми, часова мітка яких  j  більше 

часової мітки i   дампа пам’яті локальної програми, виконаної на кроці 

моделювання i , до якого здійснюється відкат. Зменшення пам’яті також можливе 

за рахунок архівації збережених даних у потоковому режимі до посилання на 

сервер бази даних. 

Під час просування нижньої межі модельного часу виконання GVT для 

локальної програми (або множини програм, які займають сусідні, з точки зору 

каналів передачі даних, ресурси), обсяг пам’яті, що звільнюється системою 

управління, визначається як сума обсягів дампів пам’яті, часова мітка яких менше 

значення GVT, і буде дорівнювати (3.10): 
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тобто з сукупності усіх дампів пам’яті, що виконані локальною програмою або 

СУРО, будуть видалені усі зроблені дампи пам’яті n-ої локальної програми, 

часова мітка j   яких менше тимчасової мітки нижньої межі глобального часу 

виконання GVT . Відповідно зменшиться оперативна пам’ять, що була 

використана раніше для забезпечення дампів  пам’яті з початку виконання 

обчислювального процесу або з початку інтервалу часового вікна. Прогнозування 

зменшення оперативної пам’яті дає можливість тимчасово використовувати 

зовнішню пам’ять замість динамічного перерозподілу програмних компонентів 

при перевищенні оперативної пам’яті. У цьому випадку збільшується 

навантаження на канали зв’язку за рахунок обміну даними між програмами 

СУРО, які розташовані на різних обчислювальних ресурсах.    

Узагальнена математична модель функціонування розподіленого 

обчислювального процесу під керуванням оптимістичних алгоритмів 

синхронізації повинна враховувати описані найбільш відомі алгоритми, а також 

додаткові часові параметри і параметри обсягів пам’яті, часові оцінки простою 

ресурсів, трафік між локальними програмами та програмним забезпеченням 
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СУРО,  поява яких обумовлюється застосуванням цих алгоритмів. Відзначимо, що 

ці параметри повинні враховуватися моделлю, але за їх відсутності (неможливості 

їх отримання), не повинні впливати на інші параметри моделі. Разом з цим 

можливе паралельне обчислення цих параметрів, що надає можливість проводити 

їх обчислення у різних підпрограмах (наприклад, використовуючи механізм 

потоків (threads) у сучасних операційних системах) або у різних програмах 

(наприклад, за допомогою процесів (processes)), використовувати для обчислень 

багатоядерні процесори (multi-core), та залучати до окремих обчислювальних 

операцій графічні процесори.  

Практичні експерименти показують доцільність використання сучасних мов 

та інтерфейсів паралельного та розподіленого програмування для реалізації 

подібних моделей. Наявність бібліотек та проміжного програмного забезпечення 

надає можливість швидкої адаптації наявного програмного забезпечення до 

опрацювання зазначених задач у паралельному режимі.   

З урахуванням вищевикладеного, пропонується узагальнена математична 

модель функціонування розподіленого обчислювального процесу в середовищі 

виконання завдань під керуванням оптимістичних алгоритмів синхронізації, що 

враховує параметри програм в завданні і введені параметри за кількісною оцінкою 

обчислювальних ресурсів (3.2), особливості зберігання даних про стан 

програмних компонентів у часі (3.5), можливість відкатів програмних 

компонентів у часі (3.6), час простою обчислювальних ресурсів (3.7), особливості 

динаміки СУРО під час функціонування згідно з оптимістичними алгоритмами 

синхронізації (3.8), а також різні модифікації методів підтримки обміном 

повідомленнями, зокрема й службовими повідомленнями СУРО з реалізації 

механізмів анті повідомлень. Час
 

))V(timemax( j
i

N1,j



 витрачається системою 

моделювання на процедуру відкату або видалення дампів пам’яті, виконаних 

раніше часової мітки GVT: визначається як максимальний час видалення дампів 

пам’яті серед локальних програмних компонентів Таким чином, узагальнена 

математична модель представлена виразом (3.11): 
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В цьому підрозділі була запропонована математична модель 

функціонування розподіленого обчислювального процесу з оптимістичними 

 

(3.11) 
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алгоритмами синхронізації локальних програм із завдання (вираз (3.11)), яка 

враховує витрати часу і витрати пам’яті на виконання збережень станів локальних 

програмних компонентів (дампи пам’яті), реалізацію відкатів, обслуговування 

потоків повідомлень і анти повідомлень [39, 78, 83, 110]. 

 

3.2.3 Удосконалення моделі оцінки часу виконання розподіленого 

обчислювального процесу з урахуванням зміни обсягів пам’яті і часу простою 

ресурсів 

 

Узагальнимо результати, отримані у пунктах 3.2.1–3.2.2 і доповнимо відому 

математичну модель оцінки часу виконання локальних програмних компонентів 

завдання оціночними параметрами зміни обсягів пам’яті, обсягів даних, що 

передаються між програмними моделями, часом простою ресурсів (вирази (3.4), 

(3.5), (3.6), (3.13)). При цьому відзначимо, що вирази, що входять до узагальненої 

модель можуть змінюватися відповідно до виразів (3.7), (3.8), (3.9), (3.10), (3.11),  

в залежності від можливості визначення деяких параметрів (апріорно або в 

процесі моделювання) і обраного методу синхронізації програм в завданні 

(синхронного, консервативного або оптимістичного). В результаті, отримуємо 

узагальнену модель оцінки параметрів обчислювального процесу при виконанні 

завдання в розподіленої комп’ютерній системі з урахуванням зміни обсягів 

пам’яті програмних моделей, обсягів даних, що передаються між програмними 

компонентами,  часу простою ресурсів, зміну вказаних характеристик 

розподіленого обчислювального процесу в залежності від обраного методу 

синхронізації (синхронного, консервативного або оптимістичного). Узагальнена 

математична модель наведена у системі виразів (3.12) [39, 55, 83, 98]. 

Таким чином, одночасно зі зміною модельного часу локальних програмних 

моделей n
it , вираз (3.12) дає можливість оцінити реальний час моделювання n

iTR , 

час простою обчислювального ресурсу n
iTР , зміну обсягів пам’яті на i-му кроці 

моделювання n
iV   і обсяг пам’яті, що займаний n-ою моделлю n

iV . 
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3.2.4 Алгоритмічна модель процесу функціонування розподіленого 

обчислювального процесу 

 

На основі математичних моделей, наведених у пунктах 3.2.1–3.2.3 

розроблена алгоритмічна модель процесу функціонування розподілених 

обчислень в гетерогенних комп’ютерних системах [36], метою реалізації якої є 

















































(3.12) 
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обчислення основних параметрів критеріїв оцінювання розподіленої імітаційної 

моделі, до яких відносяться: 

i – номер етапу моделювання; 

Тi – глобальний модельний час, досягнутий моделлю на i-му кроці 

моделювання; 

ТRi – реальний (астрономічний) час, витрачений системою моделювання на 

виконання i крокив моделі; 

n
iTR  – реальний (астрономічний) час, витрачений системою моделювання 

на виконання i кроків n-ою локальною програмою; 

Vi – обсяг віртуальної пам’яті, яку займає програма із досягнення i-го кроку 

моделювання; 

n
iV  – обсяг віртуальної пам’яті, яку займає n-а локальна програма із 

досягнення i-го кроку моделювання. 

Для спрощення представлення алгоритму введемо вектор  , бінарний 

елемент m  якого визначає наявність (відсутність) певного параметра 

розподіленої імітаційної моделі, або є ознакою модифікації алгоритму 

синхронізації (наприклад, синхронного, консервативного або оптимістичного), 

або визначається обраною стратегією управління розподіленими обчисленнями, 

який реалізований в цій розподіленій імітаційній моделі, що відображає 

обчислювальний процес: 

 

},,...,{ M21  }1,0{m  . (3.13) 

 

Введемо такі значення елементів вектора: 

1 =1, якщо потрібно обчислювати часові параметри функціонування 

розподіленої імітаційної моделі ( n
iTR , iTR ), і 1 =0, коли попередні параметри 

обчислювати не потрібно; 

2 =1, якщо потрібно обчислювати зміни обсягів пам’яті під час 

функціонування розподіленої імітаційної моделі (Vi, 
n
iV ), и 2 =0, якщо 
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параметри обсягів пам’яті обчислювати не потрібно; 

3 =1, якщо використовується оптимістичний алгоритм синхронізації 

приватних моделей, и 3 =0, якщо консервативний алгоритм; 

У деяких випадках ці параметри задає адміністратор або постачальник 

завдання. Наведемо алгоритм процесу функціонування розподіленої імітаційної 

моделі: 

1. Ініціалізація і завантаження параметрів моделі, синхронізація з 

фреймворком моделювання. 

2. Встановлення початкових значень таким обчислюваним параметрам 

моделі: ,0TP,0TR,0T,0TR n
0

n
000  0tn

0  ,  ( N,1n  ). 

3. Якщо 2 =1, обчислюємо початкові обсяги пам’яті, займані моделлю до 

старту обчислювального процесу: 
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4. Початок циклу кроку моделювання, i=0. 

5. Якщо 1 = 0, перехід до п. 13 алгоритму. 

6. Ініціалізація поточного кроку локальної моделі n=1; 

7. Обчислюємо час, що витрачається на виконання n-ої локальної моделі на 

i-му кроці моделювання: 
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8. Обчислюємо реальний час, витрачений на виконання n-ої локальної 

моделі за усі кроки моделювання, починаючи з 0-го до i-го включно: 
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n
i

n
i

n
1i TRTRTR  . 

 

10. Переходимо до наступної локальної моделі n=n+1. 

11. Якщо всі моделі не перебрані (nN), переходимо до п. 7. 

12. Обчислюємо реальний час, витрачений на виконання всієї моделі за усі 

кроки моделювання, починаючи з 0-го до i-го включно: 

 

М
i

n
i

n

N,1n
i1i TR)TR)(time(maxTRTR

i



 . 

 

13. Якщо 2 = 0, перехід до п. 25 алгоритму. 

14. Ініціалізація циклу поточного номера локальної моделі n=1; 

15. Якщо 3 = 1, перехід до п. 19 алгоритму. 

16. Обчислюємо приріст обсягу пам’яті n-ої локальної моделі на i-му кроці 

моделювання: 
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17. Обчислюємо загальний обсяг пам’яті n-ої локальної моделі і всієї моделі 

після i-го кроку моделювання: 

 

.VVV n
i

nn
1i i

  

 

18. Перехід до п. 23 алгоритму. 

19. Обчислюємо приріст обсягу пам’яті n-ої локальної моделі на i-му кроці 

моделювання: 
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20. Обчислюємо зменшення обсягу пам’яті локальної моделі за рахунок 

видалення дампів пам’яті при відкатах і просуванні глобального модельного часу: 

 

)ijij,j(,VV
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n
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. 

 

21. Обчислюємо загальний обсяг пам’яті n-ої локальної моделі після i-го 

кроку моделювання: 
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22. Переходимо до наступної локальної моделі n=n+1. 

23. Якщо усі моделі не перебрані (nN), переходимо до п.15. 

24. Обчислюємо загальний обсяг пам’яті моделі після i-го кроку 

моделювання: 
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25. Визначаємо для кожної моделі час майбутньої події, який обирається 

самою моделлю, іншими моделями, які мають зв’язок з даною, або системою 

управління:  
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26. Просуваємо модельний час: 

 

   )t(minT n
1i

N,1n
1i 


  . 

 

27. Збільшуємо значення кроку моделювання i=i+1; 

28. Якщо не досягнута умова досягнення кінця моделювання, переходимо 

до п. 5 алгоритму. 

29. Фіксація номера кроку закінчення моделювання I = i. 

30. Формування звітів за результатами моделювання. 

31. Кінець алгоритму, закриття файлів, звілнення оперативної, віртуальної 

пам’яті.  

Вихідною інформацією, отриманою в результаті виконання алгоритму є 

кортеж параметрів оцінювання розподіленої імітаційної моделі: 

 

N,1i,V,V,TP,TR,TR,T,IO n
ii

n
i

n
iii   (3.14) 

 

Відзначимо, що кортеж містить розширений вектор параметрів, що 

відображають зміну в часі характеристик обчислювальних ресурсів. Елементи 

векторів з індексом i = I є значеннями відповідних параметрів на момент 

закінчення процесу моделювання. Реалізація цього алгоритму міститься в [36] та 

може використовувати особливості [107, 108]  

В цьому підрозділі наведено узагальнений алгоритм процесу 

функціонування розподіленої імітаційної моделі під керуванням консервативних 

й оптимістичних алгоритмів синхронізації. Випадок синхронного виконання 

можливо розглянути як окремий випадок консервативної синхронізації з 

жорсткими правилами просування модельного часу. 
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3.3 Розробка моделі розподілу завдань в гетерогенній комп’ютерній  системі 

 

На підставі проведеного аналізу в розділі 2, розширимо модель розподілу 

завдань в системі виконання за рахунок додавання множини методів 

розподілу (3.15): 

 

, K..1=k∀ ,      (3.15) 

 

де mn – метод розподілу завдань за обчислювальними ресурсами; lp – перелік 

вхідних параметрів, що враховуються під час розподілу. 

Тепер модель розподілу завдань в системі виконання будується на підставі 

трьох множин: обчислювальних ресурсів R, завдань Z та методів розподілу : 

. Результатом роботи методів розподілу  є схема призначення, 

математична модель якої була розглянута у пункті 2.3.3, вираз 2.6 [90]. 

Також були розширені кортежі 2.1 та 2.2 за рахунок параметрів, які 

дозволять усунути виявлені та проаналізовані у другому розділі недоліки та 

підвищити ефективність використання обчислювальних ресурсів GRID-

системи (3.16–3.17): 
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r
j

r
jj d,bw,dc,ms,ps,pc,os,arR  , N..1j ,             (3.17) 

 
де  (coefficient of association) – коефіцієнт зв’язності задач в завданні;  

(run time) – час виконання завдання (час використання ресурсу);  

(bandwidth) – пропускна здатність каналу зв’язку (від брокера до ресурсу);  

(delay) – затримка часу передачі пакету даних в каналі зв’язку. 

Недоліком багатьох комп’ютерних систем є використання єдиного брокера, 

який орієнтований на певний клас задач і, під час розподілу завдань на 

обчислювальні ресурси, використовує єдиний алгоритм розподілу [45, 65, 67]. 

Деякі системи мають можливість зміни методу розподілу, але вибір методів 
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здійснюється, як правило, адміністратором системи у ручному режимі. 

Під час проведення експериментів, які будуть описані у розділі 6, було 

використано імітаційне середовище моделювання GRASS [71, 102]. Для 

збільшення продуктивності середовища GRASS був запропонований модуль 

розподілу завдань (Algorithm Loader) [56], який підтримує можливість проведення 

серії експериментів. Цей модуль оперує декількома методами розподілу: First-

Come First-Served (FCFS), Last In First Out (LIFO), Highest Priority First (HPF), 

метод лінійного програмування (Simplex), метод розподілу за звільненим 

ресурсом (Smart), метод зворотнього заповнення (Backfill), а також метод 

розподілу завдань на обчислювальні ресурси з урахуванням мережного трафіку 

(Backfill_mod). Останній метод було розроблено в рамках цієї роботи та описано у 

підрозділі 4.6  Впровадження модуля розподілу завдань в середовище GRASS 

дозволяє в рамках одного експерименту переглянути динаміку зміни ефективності 

системи та визначити її «вузькі»” місця. 

 

3.4 Побудова системи показників на підставі узагальненого критерію оцінки 

завдання 

 

Розподіл завдань на ресурсах є складною задачею через наявну необхідність 

врахування  впливу багатьох параметрів на якість розподілу. Тому задачу 

розподілу спрощують за рахунок скорочення кількості критеріїв розподілу, 

залишаючи тільки найбільш впливові на якість розподілу, або вводять поняття 

пріоритету завдання. 

З метою поліпшення якості роботи планувальника завдань, пропонується 

ввести узагальнений критерій оцінки завдання щодо можливості його 

використання на ресурсах обчислювальної системи, що дозволяє враховувати всі 

необхідні параметри ресурсів і завдань [61]. 

Будь-яке завдання, яке надходить до комп’ютерної системи, описується за 

допомогою кортежу (3.2), який містить весь перелік вимог, необхідних для 

запуску і коректної роботи. Для планувальника важливими параметрами завдання 

є вимоги до ресурсів, що описані кортежем (3.16). З’являється задача визначення 
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головного параметру, тобто за яким з параметрів здійснювати оптимізацію. 

На сьогодні існує ряд задач, які необхідно аналізувати за сукупністю 

параметрів, що створює труднощі для процесу розподілу. У таких випадках 

раціонально використовувати методи розв’язання багатокритеріальних задач 

оптимізації. Застосування цих методів передбачає об’єднання ряду параметрів в 

єдиний критерій. Об’єднання (згортка) параметрів проводиться евристичними 

методами, тому з математичної точки зору, не існує рішення таких задач, яке б 

задовольняло всім вимогам. Найчастіше, для вирішення багатокритеріальних 

задач оптимізації використовують узагальнений (інтегральний) критерій [265, 

312]. Його суть полягає в тому, що часткові критерії  об’єднуються в 

один інтегральний критерій . Потім знаходиться 

максимум або мінімум даного критерію. Залежно від того, яким чином часткові 

критерії об’єднуються в узагальнений, розрізняють їх види: адитивний, 

мультиплікативний, максимінний (мінімаксний). Перевагою використання 

запропонованого підходу є те, що завжди вдається визначити оптимальний 

варіант рішення поставленої задачі. Серед їх недоліків варто виділити: 

- труднощі (суб’єктивізм) у визначенні вагових коефіцієнтів; 

- адитивний коефіцієнт не зав’язаний на об’єктній ролі часткових 

коефіцієнтів і тому його можна представити як формальний математичний 

прийом; 

- адитивним коефіцієнтом визначається взаємна компенсація часткових 

критеріїв, тобто зменшення одного з них може бути компенсовано збільшенням 

іншого. 

Узагальнений адитивний критерій знаходится шляхом додавання 

нормованих значень часткових критеріїв [312] (3.18): 

 

, (3.18) 

 

де n – кількість поєднуваних часткових критеріїв;  
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lC  – ваговий коефіцієнт l-го часткового критерію, ;  

lF  – числове значення l-го часткового критерію;  

 – l-й нормуючий дільник;  

 – нормоване значення l-го часткового критерію. 

Часткові критерії часто мають різну фізичну природу та різну розмірність, 

отже, додавати їх некоректно. Тому числові значення окремих критеріїв діляться 

на деякі нормуючі дільники. Розмірності самих часткових критеріїв і відповідних 

нормуючих дільників однакові, отже, узагальнений адитивний критерій є 

безрозмірною величиною.  

Аналогічним чином отримують узагальнений мультиплікативний критерій, 

в якому замість додавання виконують функцію перемноження часткових 

критеріїв. Як часткові критерії можуть виступати різні параметри завдань та 

обчислювальних ресурсів: Z
iP  – значення i-го параметру завдання, R

iP  – значення 

i-го параметру обчислювального ресурсу. 

Параметри кортежу завдань (3.16), якими оперує GRID-система, можна 

розділити на якісні та кількісні. Якісні параметри можуть бути представлені у 

вигляді множини дискретних значень: 

- arP  (architecture) – архітектура процесора:  

 ;ядернабагато 1 ,одноядерна0Par   

- osP  (operating system) – операційна система: 

. 

Узагальненим критерієм для якісних параметрів зручно прийняти 

мультиплікативний критерій виду (3.19), де Pi визначається виразом (3.20): 

 

, (3.19) 
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  (3.20) 

 

 при  – завдання задовольняє якісними критеріями 

ресурсу. 

Кількісні параметри – це фізичні характеристики, які для завдань є 

необхідними, а для ресурсів – певними (заданими). Приклади кількісних 

параметрів: 

- pcP (processor count) – кількість процесорів (ядер); 

- psP (processor speed) – швидкодія процесору; 

- msP (memory size) – обсяг оперативної пам’яті; 

- dcP (disk capacity) – обсяг жорсткого диску; 

- bwP (bandwidth) – необхідна пропускна здатність каналу зв’язку для 

організації обміну між елементами GRID-системи під час виконання завдань; 

- dP (delay) – сумарна затримка часу передачі пакету. 

Узагальнений критерій для кількісних параметрів можна представити у 

вигляді адитивного критерію (3.21): 
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  (3.21) 

 

де Pi – нормоване значення i-го параметру, . 

Підсумковим узагальненим критерієм оцінки завдання, що враховує якісні 

та кількісні параметри, є мультиплікативний вираз (3.22): 

 

F = Fquality ∙ Fquantity. (3.22) 

 

Діапазон значень узагальненого критерію лежить в межах [0; 1]: якщо F=0 – 
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це завдання не може бути виконане на даному обчислювальному ресурсі, якщо 

F=1 – завдання повністю використовує всі можливості ресурсу. 

Узагальнений критерій оцінки завдання допомагає відібрати множину 

ресурсів, на яких може бути виконано конкретне завдання, а також показує, яку 

частину ресурсу займає завдання в процесі виконання. 

Розглянемо використання узагальненого критерію оцінки завдання на 

прикладі. Нехай є загальна кількість завдань, що вимагають виконання M. Тоді 

Fm – це значення узагальненого критерію m-го завдання, де .  

Якщо ресурс має незадіяні потужності, то на ньому можна виконувати 

декілька завдань одночасно. Наприклад, якщо у одного завдання значення 

узагальненого критерію F1 = 0.5, а в іншого – F2 = 0.34, то ці завдання можна 

розподілити для одночасного виконання на обчислювальному ресурсі, тому що 

F = F1 + F2 = 0.84, а 0.84 <1. 

Нехай N – це кількість доступних для розподілу ресурсів, тоді завдання, яке 

найменш завантажує n-й ресурс ( ) буде мати мінімальне значення 

узагальненого критерію (3.23): 

 

, (3.23) 

 

де  – значення узагальненого критерію оцінки m-го завдання для n-го ресурсу. 

Таким чином, можна використовувати узагальнений критерій оцінки 

завдання для управління процесом розподілу завдань на обчислювальних 

ресурсах GRID-системи. 

Додаткову складність вносить процес визначення значень вагових 

коефіцієнтів часткових критеріїв. Можна передати виконання цього процесу 

постачальнику завдань. Це пояснюється тим, що він має відомості про важливість 

тих чи інших часткових критеріїв, що характеризують це завдання. Також 

процедуру визначення вагових коефіцієнтів можна покласти на системного 

адміністратора GRID-системи. Є можливим спільного визначення вагових 
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коефіцієнтів обома учасниками процесу. У будь-якому випадку, розробка 

процедури визначення значень вагових коефіцієнтів часткових критеріїв вимагає 

більш глибоких досліджень для отримання оптимального результату. 

 

3.5 Побудова системи показників урахування трафіку між програмами в 

завданні у гетерогенному обчислювальному середовищі 

 

Для виконання розподілених обчислень використовується набір 

обчислювальних ресурсів, комунікаційна система, а також виділена або 

розподілена СУРО. Кожен обчислювальний ресурс виконує одну (кілька) програм 

із завдання. Комунікаційна система виконує роль середовища передачі 

повідомлень між обчислювальними ресурсами, а СУРО – синхронізацію і 

формування результатів обчислень. 

Для проведення синхронізації між паралельними процесами 

використовується набір повідомлень. З урахуванням того, що завдання має 

статичну структуру, набір переданих повідомлень між паралельними процесами 

можна вважати фіксованим. Для вирішення завдання оптимізації необхідно 

враховувати такий набір характеристик повідомлень в процесі моделювання: 

процес-відправник; процес-одержувач; довжина повідомлення; частота 

синхронізації (передачі) повідомлення. 

Ці характеристики повідомлень впливають на топологічну зв’язність 

паралельних процесів. 

Нехай, 

Cij = Fij ·Wij , (3.24) 

 

де Сij – визначає характеристики повідомлень, які використовуються для передачі 

повідомлень від процесу I до процесу j; Fij – визначає середню частоту передачі 

повідомлення; Wij – визначає довжину переданого повідомлення. 
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Довжина повідомлень, як правило, є постійною і визначається довжиною 

пакета відповідно до обраного протоколу передачі даних. Частота передачі 

повідомлення може змінюватися в процесі виконання. У подальших обчисленнях 

використовується найгірший випадок (максимально можлива частота). 

Для вирішення завдання розподілу завдань на ресурси з урахуванням 

трафіка необхідно враховувати такий набір характеристик комунікаційної 

системи щодо кожної робочої станції: 

- Soi – швидкість відправки даних; 

- Sii – швидкість отримання даних; 

- Uoi – коефіцієнт використання каналу для відправки даних до початку 

обчислювального процесу; 

- Uii – коефіцієнт використання каналу для отримання даних початку 

обчислювального процесу. Характеристики підключення обчислювального 

ресурсу до комунікаційної системи можна описати таким виразом: 

  

WSi ={Soi ,Sii ,Uoi ,Uii} . (3.25) 

Виходячи з введених параметрів, середовище виконання завдання може 

використовувати пропускну здатність каналу передачі даних Soai = Soi · (1.0- Uoi ) 

для передачі повідомлень і Siai = Sii · (1.0 - Uii) для отримання повідомлень. 

З метою спрощення з подальшого розгляду усунені питання визначення 

фізичної топології мережі. Припустимо, що канал передачі даних дозволяє 

передавати повідомлення між двома довільними робочими станціями. 

Питання рівномірного розподілу локальних програм у наявному завданні на 

доступні розподілені обчислювальні ресурси вирішується по-різному, залежно від 

таких умов: 

- статично або динамічно змінюється трафік в комунікаційній системі, який 

породжується іншими запущеними процесами або додатками комп’ютерної 

системи; 
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- статично або динамічно змінюється кількість повідомлень для 

забезпечення синхронізації, службових цілей.  

Таким чином, необхідно вирішити задачу оптимального розподілу 

паралельних програм зі статичною характеристикою топологічної зв’язності між 

ними Сij серед обчислювальних ресурсів, характеристики підключення до 

комунікаційної системи яких WSi . Критерієм оптимальності розподілу в роботі 

приймемо перевищення наданого отриманого в результаті розподілу вхідного / 

вихідного трафіку. Перевищення кількості вихідного трафіку визначається 

виразом (3.26) за умови, коли процеси i та j знаходяться на різних робочих 

станціях. 

 0.1
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C

To
i

j
ij
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  , (3.26) 

 

При розподілених обчисленнях можливе знаходження процесів на різних 

комп’ютерах. Перевищення кількості вхідного трафіку визначається 

виразом (3.27) за умови, коли процеси i та j знаходяться на різних робочих 

станціях: 
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  (3.27) 

 

Якщо в результаті розподілу два і більше паралельних блоки знаходяться на 

одній робочій станції, витрати на передачу даних між ними не враховуються. 

Таким чином, множину програм потрібно розділити на окремі підмножини 

з дотриманням зазначених умов: 

 

 ,kj,PP},P{P kji   (3.28) 

 i i i i

i

(Ti To ) min, Ti 0, To 0     (3.29) 
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де перша умова говорить про неперетинання підмножин програм, розподілених на 

різні обчислювальні ресурси, а друга умова визначає завдання мінімізації часу 

обміну даними для відповідної підмножини програм. 

Програма в завданні є фіксованою структурою, внаслідок чого на початку 

обчислювального процесу можливо визначити формат і довжину повідомлень, які 

будуть використовуватися в процесі синхронізації. При цьому частоту, з якою 

будуть використовуватися ці повідомлення під час синхронізації, передбачити 

складно. Для проведення розрахунків необхідно оцінити частоту використання 

повідомлень в кращому, середньостатистичному і гіршому випадку. Для її оцінки 

необхідно проаналізувати область декларації кожного паралельного процесу і 

виділити набір сигналів, який служить зв’язком з іншими паралельними 

процесами. 

Розглянемо приклад простого опису завдання, що складається з двох 

програм «Program 1» і «Program 2», які можуть обмінюватися між собою набором 

повідомлень по каналах A, B, C, D, E (рис. 3.1). Канали є односпрямовани в силу 

адресації повідомлення типу <адреса одержувача–адреса відправника>. Канал A 

реалізує односпрямовану передачу повідомлень від «Program 1» до «Program 2». В 

результаті семантичного аналізу можна визначити набір паралельних процесів в 

«Program 2», який виступає як драйвер цього каналу, а також представляється 

можливим визначити набір паралельних процесів в "Program 1", в список 

чутливості яких входить передача повідомлень в цьому каналі. Аналогічні 

операції можна провести з усіма іншими сигналами в описі програмних елементів 

завдання. 

В окремому випадку така система може представляти собою Transaction  

level modeling (TLM) модель [38]. Отже, опис моделі включає в себе фіксований 

набір транзакцій, компоненти якого виступають в ролі джерел або одержувачів 

транзакцій. За поширення транзакцій в TLM моделі відповідає програмно 

реалізований комунікаційний інтерфейс. 
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Рисунок 3.1 – Приклад обміну повідомленнями між програмами в завданні 

 

Розглянемо приклад TLM моделі на рис. 3.2. У поданому прикладі 

компоненти 0–3 є відправниками (джерелами) транзакцій. Компонент 4 є 

комунікаційною системою, яка оперує певним набором транзакцій. Як правило, 

вона зберігає чергу повідомлень, таблицю, у якій міститься інформація про 

зв’язки між компонентами системи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Приклад опису TLM моделі 

 

Загалом комунікаційна система повинна реалізовувати блокування або не 

блокувати функції під час відправки /отримання транзакції. За виконання процесу 

синхронізації у ході використання блокуючих методів у системі підтримки 
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розподіленого обчислювального процесу відповідає компонент Response 

Interconnect. 

При оцінці кількості інформації, що передається між окремими 

компонентами системи в цьому випадку необхідно враховувати розмір 

транзакцій, кількість компонентів відправників і одержувачів, а також оцінку 

частоти синхронізації.  

Як і в попередньому випадку, прогнозувати інтенсивність обміну 

транзакціями не є можливим, тому в ході обчислень використовується найгірший 

сценарій. 

Оцінка пропускної здатності і коефіцієнтів використання підключення 

обчислювального ресурсу до комунікаційної системи використовується для 

визначення її порівняльних характеристик в гетерогенному обчислювальному 

середовищі. 

Під вхідною / вихідною пропускною спроможністю підключення до каналу 

зв’язку мається на увазі кількість інформації, яку може передати / отримати 

робоча станція каналами зв’язку за одиницю часу. Загалом ці параметри можна 

знайти в специфікації використовуваного апаратного забезпечення, але 

здебільшого в конкретних випадках реальна пропускна здатність менша від тієї, 

що вказана в специфікації. Зменшення пропускної здатності виникає внаслідок 

ряду причин, серед яких: 

- вирішення доменних колізій в середовищі передачі даних; 

- загасання сигналу внаслідок використання бездротового підключення до 

мережі; 

- перешкоди в комунікаційному середовищі; 

- під час передачі пакета даних необхідно дотримуватися певного 

протоколу передачі даних, що веде до збільшення реальної кількості переданої 

інформації за рахунок його заголовка, контрольних сум та ін.; 

- загалом, протокол передачі даних має обмеження на розмір переданого 

пакета. Якщо він менше мінімального розміру за протоколом, відсутні біти 
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інформації будуть доповнені нулями. Якщо ж розмір пакета перевищує 

максимальний розмір за протоколом, то він буде розділений на 2 і більше пакетів. 

Для отримання чисельних характеристик пропускної здатності підключення 

до комунікаційного середовища пропонується використовувати бенчмарк, який 

буде відправляти пакети різної довжини від поточної робочої станції до сервера 

моделювання і при цьому заміряти час, який необхідний для передачі даних. 

Оскільки в обчислювальному процесі будуть використовуватися повідомлення 

різної довжини, пропонується для спрощення обчислень у подальшому 

використовувати середнє значення пропускної здатності. 

З огляду на те, що, крім забезпечення обчислювального процесу, окремий 

обчислювальний ресурс (наприклад, робоча станція) може бути залучений до 

раніше запущеного процесу, або виконувати користувальницький додаток, що 

використовує комунікаційні ресурси, в алгоритмі розподілу є коефіцієнти 

використання комунікаційного інтерфейсу. У разі операційної системи Windows – 

це лічильники продуктивності (Performance Counters), які дозволяють виміряти 

кількість переданої / отриманої інформації по мережному інтерфейсу за певний 

проміжок часу. Таким чином, можна визначити такі параметри: 
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i   (3.30) 

 

 Для здійснення алгоритму розподілу завдань за робочими станціями 

необхідно один раз виконати оцінку продуктивності робочої станції (далі ці 

характеристики залишаться незмінними), і при кожному запуску цього алгоритму 

обчислити ступінь використання комунікаційного інтерфейсу. Це дозволяє 

збільшити швидкість роботи модуля розподілу завдань, оскільки під час кожного 

його запуску немає необхідності запускати бенчмарк. 

Вхідними даними для алгоритму розподілу обчислювальних завдань є: 

- оцінка продуктивності кожної робочої станції PR, отримана в результаті 

проведення тестів (бенчмарка); 
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- характеристики динамічної пам’яті (обсяг фізичної пам’яті і файлу 

підкачки RAM і SW) – ця інформація дозволяє врахувати поточний ступінь 

завантаженості робочої станції; 

- поточний стан навантаження на центральний процесор; 

- статична оцінка трудомісткості виконання кожного паралельного процесу 

TNi; 

- характеристики використання пам’яті паралельним процесом RMINi та 

RMАХi; 

- швидкість відправлення і отримання даних комунікаційним інтерфейсом 

Soi , Sii ; 

- коефіцієнт використання каналу для відправлення та отримання даних 

Uoi , Uii ; 

- топологічна зв’язок між паралельними процесами i та j Сij. 

Сукупність основних вимог до алгоритмів розподілу обчислювальних 

завдань: 

- j
i

ij RAMRMIN  – обсягу фізичної пам’яті має бути достатньо для 

мінімальних вимог пам’яті паралельного процесу; 

- jj
i

ij SWRAMRMAX   – обсягу динамічної пам’яті повинно бути 

досить для працездатності системи в найгіршому випадку; 

- jj
i

ij UPRaTN  – сумарна обчислювальна трудомісткість паралельних 

процесів на кожній робочій станції пропорційно залежить від продуктивності 

центрального процесора, помноженого на коефіцієнт його простою; 

- 0To,0Timin,)ToTi( ii
i

ii   – перевищення витрат часу на передачу 

та отримання повідомлення при синхронізації повинно бути мінімальним. 

Для спрощення обчислень пропонується впорядкувати паралельні програми 

в завданні P={Pi} в порядку збільшення обчислювальної складності і обчислити 

коефіцієнт складності кожного процесу ]1,0[PTi  , розділивши його 
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обчислювальну складність на значення максимальної трудомісткості 

)PT(MAXmaxPT i  

Через те, що обчислювальні завдання мають різні вимоги до динамічної та 

віртуальної пам’яті і різну обчислювальну складність, несиметричну топологію 

зв’язків між логічними процесами завдання, різний ступінь використання 

комунікаційних інтерфейсів комп’ютерної системи, рівномірно розподілити ці 

завдання здебільшого неможливо. Як один з основних критерій оцінки методу 

розподілу вибирається перевищення сумарного значення коефіцієнтів завдань 

PT значення 1: 

 

 
i

ii WUAVGWUKws , (3.31) 

 

де 
j

jPTWU – ступінь навантаження робочої станції, Kws – коефіцієнт 

використання системи, 
N

PT

AVG i
i

 . Прогнозовані витрати на синхронізацію 

між паралельними процесами: 

 

  
i

iiii 0To,0Ti),ToTi(Kc . (3.32) 

 

Таким чином, критерієм ефективності буде мінімальне значення коефіцієнта 

K = Kc + Kws.  

Додатковим критерієм оцінювання ефективності методу розподілу може 

бути кількість ітерацій алгоритму. Чим менше ітерацій, тим вище швидкість 

рішення задачі розподілу ресурсів. Цим критерієм можна знехтувати під час 

пакетного опрацювання завдань з великим тимчасовим вікном між запусками 

потоків, проте він може мати вагоме значення при розподілі в реальному часі [38, 

59, 79]. 
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3.6 Висновки до розділу 

 

В поданому розділі була запропонована узагальнена формальна 

математична модель обчислювального процесу у ході виконання завдання в 

розподіленій комп’ютерній системі (вираз 3.2). Розглянуто окремі випадки 

модифікації моделі ппід час використанні консервативних (вираз 3.3) і 

оптимістичних (вираз 3.11) алгоритмів синхронізації, які враховують тимчасові 

характеристики виконання програмних компонентів завдання і витрати 

оперативної і віртуальної пам’яті для організації обчислювального процесу. 

На основі математичної моделі в підрозділі 3.4 запропоновано алгоритмічну 

модель обчислювального процесу під час виконання завдання в розподіленій 

комп’ютерній системі, з урахуванням консервативних і оптимістичних алгоритмів 

синхронізації. 

Була запропонована модифікована модель розподілу завдань на 

обчислювальних ресурсах у комп’ютерних системах (розширена за рахунок 

введення множини методів розподілу та додаткових параметрів під час подання 

обчислювальних ресурсів і завдань): 

- використання у запропонованій моделі коефіцієнту зв’язності дозволяє 

здійснювати підбір обчислювальних ресурсів з урахуванням мінімізації часу на 

обмін даними між завданнями; 

- введення в модель сумарної затримки часу передачі пакету в каналі зв’язку 

та його пропускної здатності дозволяє скоротити час виконання пулу завдань і 

підвищує ефективність використання обчислювальних ресурсів в комп’ютерній 

системі; 

- розширення моделі розподілу завдань в GRID-системі за рахунок множини 

методів розподілу дозволяє здійснювати серії експериментів для різних пулів 

завдань з подальшим вибором плану розподілу з мінімальним часом виконання 

цих пулів завдань та мінімальним простоєм обчислювальних ресурсів. 

Під час розподілу завдань на обчислювальних ресурсах на якість розподілу 

впливає ряд параметрів. Для отримання плану розподілу з мінімальним часом 

виконання цих пулів завдань та мінімальним простоєм обчислювальних ресурсів, 
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необхідно скоротити кількість критеріїв розподілу, залишаючи тільки найбільш 

важливі. На підставі цього твердження пропонується здійснити згортку 

кортежу (3.16) з використанням узагальненого критерію оцінки завдання, за 

рахунок чого спрощується процедура підбору обчислювальних ресурсів для 

запуску завдання. 

Була розглянута система показників, що враховує трафік між програмами в 

завданні. Введено оцінні характеристики обсягів переданої інформації при 

синхронізації програм, швидкості підключення і використання комунікаційного 

каналу. Визначено множину вхідних даних для алгоритмів розподілу ресурсів з 

урахуванням трафіку переданих повідомлень. 

 

Список використаних джерел у цьому розділі наведено у повному списку 

використаних джерел під номерами: [35, 36, 38, 39, 41, 45, 55, 56, 59, 61,  67, 71, 

78, 79, 83, 90, 98, 102, 106–108, 110, 226, 227, 230–233, 265, 312].  
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4  МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛЕНИМ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМ 

ПРОЦЕСОМ В ГЕТЕРОГЕННИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ 

 

4.1 Вступ 

 

Розроблені в попередньому розділі моделі були використані під час 

розробки ряду методів, спрямованих на підвищення ефективності 

обчислювального процесу в розподілених комп’ютерних системах. Критеріями 

ефективності виступають розміри оперативної і віртуальної пам’яті, що 

використовуються завданнями, час простою обчислювальних ресурсів, час 

виконання завдання, а також функціональна стійкість під час виконання завдання 

у гетерогенній комп’ютерній системі. В даному розділі запропоновано комплекс 

методів оцінки ефективності та порівняння схем призначення (які були 

сформовані новими та існуючими методами планування) для ефективного вибору 

однієї з них. Комплекс методів включає метод оцінки можливості здійснення 

розподілу локальних програм на основі динамічної зміни обсягів оперативної та 

віртуальної пам’яті, метод оцінок простою ресурсів для різних методів 

синхронізації розподілених програмних систем, модифікацію методу порівняння 

ефективності схем призначення за максимальним просуванням модельного часу 

виконання завдання, метод пошуку розподілу з мінімальним часом виконання 

пулу завдань та мінімальним простоєм обчислювальних ресурсів, модифікації 

методу повного перебору під час розподілу завдань на обчислювальні ресурси. 

Дані методи можливо виконувати послідовно або паралельно. Отримані оцінки 

використовуються в методах розподілу ресурсів в залежності від обраної стратегії 

управління. Запропоновано модифікації існуючих методів розподілу ресурсів, 

зокрема модифікація методу Backfill з консервативним резервуванням. 

Наприкінці  розділу  приведені  розроблені  методи  забезпечення  життєздатності 

обчислювального процесу для критичних зо часом виконання завдань та завдань 

тривалого часу виконання. 
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4.2 Розробка методу оцінки можливості здійснення розподілу локальних 

програм на основі динамічної зміни обсягів оперативної та віртуальної пам’яті 

 

Значення обсягу вільної віртуальної пам’яті обчислювального ресурсу є 

обмежуючим параметром для розподілу програм завдання. Дійсно, 

обчислювальний ресурс не може виконувати програму (сукупність локальних 

програм), обсяг якої перевищує оперативну (віртуальну) пам’ять ресурсу без 

додаткових засобів віртуалізації. Цей факт враховується багатьма методами 

розподілу ресурсів і є обмежувальною умовою варіанту розподілу програм на 

обчислювальні ресурси. 

Розроблена модель обчислювального процесу [36, 66, 72, 75, 83, 98] 

дозволяє враховувати не тільки статичні характеристики пам’яті, які займає  

програма в момент розподілу, а й динамічні, що виникають в процесі її 

функціонування та взаємодії з іншими програмами в завданні, службовими 

програмами операційної системи та середовища виконання. Здебільшого, в 

процесі виконання програмних завдань обсяг пам’яті, що займає програми, 

зростає за рахунок дампів пам’яті, створення нових повідомлень, системних 

буферів обміну даними між програмами, внутрішніх обсягів динамічної пам’яті та 

взаємодії з операційною системою. В окремих випадках може виникнути ситуація 

переповнення віртуальної пам’яті ресурсу (складається з оперативної пам’яті та 

пам’яті зовнішніх носіїв), що призведе до відмови ресурсу для програми в 

завданні або до значного сповільнення виконання програми. 

Нехай є R обчислювальних ресурсів з обсягами вільної пам’яті ,  

на які треба розподілити N приватних моделей . На відміну від 

більшості відомих методів розподілу, будемо вважати, що кількість ресурсів не 

дорівнює кількості локальних програмних компонент і на один ресурс можна 

розподілити кілька локальних програм. Позначимо через К множину можливих 

розподілів локальних програм: 

 

RrVRr ,1, 

NnSM n ,1, 
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 (4.1) 

 

 Завдання оцінки якості розподілу програмних компонентів на основі 

динамічної зміни обсягів віртуальної пам’яті сформулюємо так: розподіл  є 

допустимим, якщо обсяг пам’яті , займаний будь-якою підмножиною 

програм , на будь-яких етапах обчислювального процесу менше обсягу 

пам’яті r-го ресурсу , на який розподілена множина програм .   

Позначимо через  індекс елемента підмножини :  

 

     (4.2) 

Тоді пам’ять, яку займає множина програмних компонентів, з урахуванням 

виразів (3.5), (3.6), (3.8) на момент початку обчислювального процесу: 

 

,  (4.3) 

 

де  – загальний обсяг пам’яті програми з множини .  

(вираз 4.1). 

Вираз (4.3) може бути використано тільки в тому випадку, якщо обсяги 

пам’яті локальних програм не змінюються в процесі виконання завдання. У разі 

динамічної зміни обсягів пам’яті локальних програм пропонується 

використовувати такий вираз: 

 

  (4.4) 

 

де  обчислюється згідно з виразом  (4.1). 
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Відзначимо, що деякі алгоритми розподілу ресурсів використовують іншу 

модифікацію виразу (4.4): 

 

 (4.5) 

 

тобто обсяг пам’яті, необхідний для множині програм , визначається як сума 

максимальних обсягів пам’яті локальних програм, що входять в множину. Цей 

вираз може бути використаний, проте він погіршує оцінку якості розподілу 

програм у завданні. Дійсно, нехай підмножина  містить дві локальні 

програми, кожна з яких має тільки один максимум значень обсягів пам’яті, 

причому на різних етапах обчислювального процесу  і , . В такому 

випадку, на відповідних кроках обчислювального процесу, обсяги пам’яті, що 

використовуються іншими програмами, будуть менше максимуму:

. В такому випадку, вираз (4.3) дасть оцінку пам’яті як , 

значення якої більше реальних обсягів пам’яті, що займають  локальні програми 

на i-му і j-му кроках моделювання. Така оцінка може в подальшому усунути з 

розгляду один з можливих варіантів розподілу ресурсів, хоча реальні витрати 

пам’яті не відповідають розрахованим. Вираз (4.2) в цьому випадку враховує 

реальні значення обсягів пам’яті для всієї множини програм в завданні на всіх 

етапах обчислювального процесу.  

Ґрунтуючись на виразі (4.2), сформулюємо умову можливості розподілу :   

  

 . (4.6) 

 

Якщо умова (4.6) не виконується хоча б для однієї з підмножин , 

розподілення  є неможливим, оскільки спричинить переповнення пам’яті на 

одному з ресурсів, що призведе до збою обчислювального процесу. 
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На підставі викладеного, сформулюємо етапи реалізації методу оцінки 

можливості здійснення розподілу програм у завданні на основі аналізу динамічної 

зміни обсягів віртуальної пам’яті (рис. 4.1). Віртуальна пам’ять об’єднує в собі 

ресурси оперативної пам’яті і зовнішньої пам’яті, доступ до якої дозволений 

програмам на виділеному обчислювальному ресурсі, у разі переповнення або 

нестачі ресурсів оперативної пам’яті. 

Розглянемо етапи методу оцінки можливості здійснення розподілу 

локальних програм на основі динамічної зміни обсягів оперативної та віртуальної 

пам’яті: 

Етап 1. На підставі схем призначення K, отриманих від системи розподілу 

ресурсів, для кожної k-ої схеми призначення, виділяються підмножини 

програмних компонент 
 
розподілених на один ресурс Rm. Умовою залучення 

програми до цієї підмножини є її приналежність до m-го ресурсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Послідовність методу оцінки можливості розподілу програм у 

завданні на основі динамічної зміни обсягів віртуальної пам’яті 

 

Етап 2. Задати початкові параметри розподілених локальних програм 

відповідно до файлу-опису завдання Z і кроків 2–3 алгоритму, наведеного в 

пункті 3.2.4. 

Етап 3.  Згідно розглянутого вище алгоритму (пункт 3.2.4) провести 

обчислення кортежу (3.14) для всіх реалізацій розподілу програмних модулів в 

завданні. 
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Етап 4. Обчислити  відповідно до виразів (4.3 – 4.5) для всіх підмножин 

програм у завданні залежно від обраного алгоритму синхронізації. 

Етап 5. Перевірити виконання умови (4.6) для всіх можливих розподілів 

програм в завданні. Для цього, необхідно в циклі перебрати всі елементи вектора 

msm , і порівняти значення сукупного обсягу пам’яті всіх програмних модулів, 

розподілених на цей ресурс 
msm

V , з об’ємом пам’яті обчислювального ресурсу 

mVR . 

Етап 6. Усунути схеми розподілу, для яких умова (4.6) не виконується хоча 

б для однієї з підмножин . В результаті отримуємо нову підмножину 

m
rsmr

k
mkk VRV)VRsm(K,K\KK k

m

 . 

Запропонований метод може бути використаний для оцінки якості 

отриманої  множини можливих розподілів або до початку пошуку оптимального 

розподілу для виключення деяких підмножин варіантів розподілів. В останньому 

випадку, застосування методу дозволить не тільки вилучити тупікові варіанти 

розподілу, але і скоротити час роботи алгоритмів, які аналізують різні схеми 

призначення (отримані шляхом застосування різних методів розподілу). 

 

4.3 Розробка методу отримання оцінок простою ресурсів для різних методів 

синхронізації розподілених програмних систем 

 

Більшість методів розподілу програм на обчислювальні ресурси не 

враховують простій ресурсів, пов’язаний з синхронізацією програм в завданні в 

єдиному просторі реального часу. Якщо одним з істотних критеріїв оцінки 

ефективності є вартість використання обчислювальних ресурсів, то значний 

простій ресурсів істотно впливає на цей критерій. Дійсно, якщо ресурс виділено і 

закріплено за завданням, оплата за його використання буде нарахована, не 

залежно від того, який час він працював, а яке – простоював. Більшою мірою це 

проявляється в разі використання синхронних і консервативних алгоритмів 

k
msm

V

k

msm



214 

синхронізації розподілених програмних систем, оскільки основна їх ідея полягає у  

забороні функціонування програми, тобто, по суті, припинення роботи програми 

до моменту синхронізації всіх програмних модулів. У цьому випадку 

обчислювальний ресурс не виконує корисну роботу, але споживає 

електроенергію. 

Використання кожного j-го ресурсу з множини елементів обчислювального 

середовища, на який розподілена i-а програма, характеризується деякою вартістю 

. Величина  визначає вартість використання ресурсу в одиницю часу. 

Існують різні методи визначення цього параметра, але для користувача, як 

правило, вартість є вихідними даними, що виставляються власником ресурсів. 

Інша справа, коли ресурси є власністю замовника виконання завдань, або 

кількість завдань складає велику чергу у комп’ютерній системі. Тоді вартість 

виконання завдання є важливою характеристикою як для замовника, так і для 

виконавця завдання.  

Метою застосування цього методу є отримання критеріїв оцінки 

ефективності використання алгоритмів синхронізації розподілених обчислень в 

комп’ютерній системі, з огляду на вартість використання ресурсів. 

Пропонований метод оцінки простою ресурсів заснований на виразі  (3.3), 

запропонованому в підрозділі 3.2.1 для консервативних алгоритмів або виразі 

(3.11) для оптимістичних алгоритмів (підрозділ 3.2.2). Метод містить відповідні 

етапи. 

Етап 1. Поставити вихідні параметри розподілених програм завдання згідно 

файлу опису завдання (Z) для параметрів , 

n
0V , 

0V   ( ). 

Етап 2. Згідно з розглянутим вище алгоритмом (підрозділ 3.2.4) провести 

обчислення векторів та  для всіх реалізацій розподіленого програмного 

забезпечення, що характеризують реальний час роботи ресурсів з обслуговування 

програм в завданні і час простою ресурсів. 
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 Значення  и  характеризують кінцевий стан параметрів на момент 

зупинки процесу розподілених обчислень. 

Етап 3. Обчислити для кожного ресурсу j-го вартість використання в режимі 

виконання програм в завданні: 

 

 (4.7) 

 

де n – номер моделі, розподіленої на j-й ресурс. 

Етап 4. Обчислити для кожного j-го ресурсу вартість використання в режимі 

простою: 

 

 (4.8) 

 

Етап 5. Обчислити сумарну вартість використання j-го ресурсу: 

 

. (4.9) 

 

Етап 6. Обчислити сумарну вартість використання ресурсів, а також сумарні 

вартості використання ресурсів в режимі виконання програми і в режимі простою: 

 

 (4.10) 

 

Етап 7. Обчислити коефіцієнти використання ресурсів як відношення часу 

обслуговування функцій програмних компонентів в завданні до загального часу 

обчислень: 

 

. (4.11) 
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Етап 8. Обчислити коефіцієнти простою ресурсів як відношення часу 

простою ресурсу до загального часу обчислень: 

 

. (4.12) 

 

Етап 9. Отриманий в результаті виконання пунктів 1–8 кортеж параметрів 

(вираз 4.13): 

 

, (4.13) 

 

використовувати для оцінки якості застосування алгоритмів синхронізації для 

розподіленої програмної системи. 

Цей метод передбачає отримання параметрів оцінювання якості розподілу 

на основі вартості використання ресурсів і може бути використаний для виділення 

зі всієї множини можливих алгоритмів синхронізації і множини можливих 

розподілів завдань за ресурсами найбільш прийнятного  (з найменшою вартістю 

або найменшими значеннями вартості простою). 

Більш складні алгоритми розподілу ресурсів (наприклад, алгоритми 

динамічного розподілу) можуть враховувати оцінки простою ресурсів для 

паралельного використання ресурсу в інших обчислювальних процесах або для 

сполучення на одному ресурсі декількох програм в завданні. 

 

4.4 Модифікація методу порівняння ефективності схем призначення за 

максимальним просуванням модельного часу виконання завдання 

 

За допомогою наведених вище моделей можна оцінити реальний час, який 

досягне програмна система в завданні за фіксовану кількість кроків моделювання, 

що дозволяє оцінити ефективність застосування різних алгоритмів синхронізації і 

стратегій моделювання, реалізованих в розподіленому завданні. Цей критерій 
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(просування модельного часу) використовується для оцінки обраного алгоритму 

синхронізації розподілених програмних систем, наприклад, в роботах [21–24]. 

Наведемо етапи модифікованого методу порівняння ефективності 

розподілених програмних систем за максимальним просуванням модельного часу 

(рис. 4.2): 

Етап 1. Отримати від системи розподілу ресурсів множину можливих схем 

призначення К (3.16) програмних модулів на доступні обчислювальні ресурси. 

Тут можливо почати виконувати етапи методу, навіть коли множина К повністю 

не сформована. Аналіз починається з наявних методів (наприклад, з тих, що є у 

базі даних з попередніх виконань завдання). Паралельно з цим можливо 

виконання методів розподілу ресурсів з отриманням додаткових схем 

призначення. Поступово, нові схеми призначення долучаються до розгляду цього 

методу згідно наступних етапів. 

Етап 2. Задати вихідні параметри розподілених імітаційних моделей згідно 

файлу опису завдання (Z) і системи виразів (3.12) для параметрів 

, 
n
0V , 

0V   ( ). Початкові значення 

параметрів можуть відрізнятися та формуватися в автоматичному та ручному 

режимах.  

Етап 3. Згідно розглянутому вище алгоритму (пункт 3.2.4) провести 

обчислення елементів кортежу (3.14) для усіх реалізацій розподілених програм (з 

використанням консервативних і оптимістичних методів синхронізації). 

Етап 4. Використовуючи метод оцінки розподілу програм у завданні на 

основі динамічної зміни обсягів віртуальної пам’яті (підрозділ 3.7) вибрати схему 

призначення для розподілених програмних систем з оптимістичною 

синхронізацією. 

Етап 5. Використовуючи метод оцінки простою ресурсів при виконанні 

програм в завданні (підрозділ 4.3) вибрати схему призначення для програмних 

систем з консервативної синхронізацією. 
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Рисунок 4.2 – Модифікація методу порівняння ефективності розподілених 

програмних моделей за максимальним просуванням модельного часу 

 

Етап 6. Вибрати з двох схем призначення (отриманих в п .4 і п. 5) реалізацій 

розподілених імітаційних моделей ту модель, для якої TI (модельний час на 

останньому I-му кроці) є максимальним. 

Отримана, в результаті застосування методу схема розподілу дозволить 

виконати завдання з меншим реальним часом моделювання. Крім цього, отримані 

в результаті застосування методу значення модельного часу TI для всіх схем 

розподілу ресурсів можна використовувати як окремий критерій або параметр 

сукупного критерію ефективності обчислювального процесу в гетерогенному 

обчислювальному середовищі. 
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На відміну від існуючого методу порівняння ефективності розподілених 

імітаційних моделей за максимальним просуванням модельного часу, 

модифікований метод за рахунок застосування методів оцінки розподілу програм 

у завданні на основі динамічної зміни обсягів віртуальної пам’яті і методу оцінки 

простою ресурсів під час виконання програм в завданні (етапи 4 і 5 розглянутого 

методу), дозволяє прибрати з розгляду ті схеми призначення, для яких не 

виконуються обмеження з використання пам’яті і простою обчислювальних 

ресурсів [114]. Етапи 4 і 5 можливо реалізувати за рахунок попереднього 

проведення імітаційного моделювання (етапи 2 і 3). 

 

4.5 Дослідження різновидів методу Backfill 

 

Метод зворотнього заповнення Backfill використовує інформацію про 

поточний стан черги та стан окремо взятих обчислювальних ресурсів. Всі 

незадіяні ресурси об’єднуються в області (вікна), які сортуються за шириною.  З 

черги завдань обирається завдання, яке задовольняє ширину вікна, та 

запускається на обчислювальному ресурсі. Зарезервовані завдання мають 

найбільший пріоритет в черзі завдань відносно обраного вікна.  

Існує два різновиди методу Backfill: агресивне та консервативне 

резервування [286]. Консервативне резервування гарантує для 

високопріоритетних завдань виділення обчислювальних ресурсів за мінімально 

можливий час і дозволяє низькопріоритетним завданням використовувати 

незадіяні ресурси, що підвищує коефіцієнт загального завантаження GRID-

системи.  

Під час використання агресивного резервування обчислювальні ресурси з 

пулу GRID-системи виділяються тільки для високопріоритетних завдань. Недолік 

агресивного резервування полягає у тому, що не враховуються завдання, які не 

брали участь в процесі резервування ресурсів взагалі. 

Вхідними даними для консервативного та агресивного резервування методу 

Backfill виступають такі параметри завдань та обчислювальних ресурсів: 
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- множина завдань в черзі із зазначенням вимог до обчислювальних ресурсів 

і інтервал часу для їх виконання ; 

- кількість завдань, які виконуються у поточному часі, із зазначенням 

задіяних обчислювальних ресурсів та очікуваним часом завершення виконання 

; 

- кількість незадіяних в процесі виконання завдання обчислювальних 

ресурсів . 

На першому кроці консервативного резервування відбувається генерація 

профілю використання процесорів (CPU) для завдань, що виконуються, у 

поточному часі. Для цього необхідно виконати відповідні дії в автоматичному 

режимі: 

- впорядкувати список завдань на виконання у поточному часі , 

відповідно до їх прогнозованого часу закінчення  (вказується замовником або 

береться з бази даних попередніх виконань), ; 

- час виконання завдань зі списку t розбити на періоди, які відповідають 

часу закінчення завдань . Для кожного періоду записується кількість CPU, які 

використовуються в цьому періоді, . Після чого 

формується профіль використання . 

На другому кроці відбувається розподіл завдань з черги, для чого: 

- черга завдань вкладається в порядку їх надходження; 

- для кожного завдання, аналізується профіль ofPr  і знаходиться перша 

точка, де достатня кількість CPU для виконання завдання . В результаті 

цих дій отримується точка прив’язки. Починаючи з цієї точки, триває аналіз 

профілю ofPr  до точки закінчення завдання та визначається, чи будуть доступні 

CPU протягом необхідного часу: 

а) якщо «так», то відбувається оновлення профілю з урахуванням того, що 

ці CPU будуть зайняті; 

б) якщо «ні», то виконується аналіз наступної точки прив’язки та 
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повторюється перевірка доступності CPU; 

- перше завдання, яке задовольняє вимогам, може бути відправлено на 

виконання з близько нульовою затримкою. 

На першому кроці агресивного резервування відбувається підбір вікна (часу 

виконання пакету завдань) та додаткових обчислювальних ресурсів. Для цього 

необхідно: 

- впорядкувати список завдань на виконання у поточному часі , 

відповідно до їх часу закінчення , ; 

- сформувати достатню кількість обчислювальних ресурсів для виконання 

першого завдання з черги шляхом знаходження обчислювальними ресурсами, що 

задовольняють вимогам завдання; 

- виділити вікно з інтервалу часу, який було знайдено для виконання 

завдання на обчислювальних ресурсах; 

- якщо це вікно передбачає надлишок обчислювальних ресурсів, чим 

необхідно для виконання завдання, то надлишкові ресурси будуть додатковими. 

На другому кроці відбувається підбір завдання для розподілу, для цього: 

- черга завдань вкладається в порядку їх надходження; 

- для кожного завдання, перевіряється одна з таких умов: 

а) для виконання завдання потрібно менше обчислювальних ресурсів, ніж є 

наразі у вікні, а час закінчення перебуває в межах вікна; 

б) для виконання завдання потрібна загальна кількість вільних і додаткових 

обчислювальних ресурсів; 

- перше знайдене завдання відправляється на виконання. 

Таким чином, метод Backfill не враховує деякі важливі характеристики 

розподіленої програмної системи, такі, як час простою обчислювальних ресурсів, 

обсяги оперативної та віртуальної пам’яті, алгоритми синхронізації, трафік даних 

між програмами в завданні, тощо. Тому постає питання розробки модифікацій 

методу Backfill. 
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4.6 Розробка методу розподілу завдань за обчислювальними ресурсами в 

пакетному режимі 

 

Під час розподілу завдань на кожному кроці необхідно вирішувати дві 

задачі. Перша задача – це створення пулу ресурсів за вимогами постачальників 

завдання. Друга задача – це обрання ресурсів, які оптимізують час виконання 

заданого завдання, що призводить до підвищення продуктивності кластерної 

системи в цілому за рахунок скорочення простою обчислювальних ресурсів. 

Сьогодні під час розподілу ресурсів не існує відомих важелів впливу на хід 

розподілу конкретного завдання, тому що процес розподілу здійснюється за 

принципом «перший відповідний за вимогами». В даному випадку не 

враховуються пріоритети інших користувачів. Постачальники завдань не можуть 

точно оцінити час його виконання, отже, в системі часто виникають простої 

ресурсів. Також жодним чином не враховується зв’язність задач в завданні, за 

рахунок якої можна отримувати виграш за часом за рахунок оптимального 

розподілу обчислювальних ресурсів. 

На сьогодні існує ряд завдань, які оперують великим обсягом вхідних даних 

(Big Datа): наприклад, задача рендерінгу відеопотоку, задача обробки 

статистичної інформації, отриманої від радіо- та астрономічних спостережень (за 

рахунок перетворення Фур’є) тощо. Однак найчастіше у ході розподілу завдань на 

обчислювальних ресурсах не відбувається аналіз вхідних і вихідних даних, які 

використовуються для виконання завдання. Пропонується модифікований метод 

розподілу, який дозволяє врахувати сукупність різноманітних недоліків, що 

дозволить поліпшити план розподілу завдань. 

На першому кроці необхідно проаналізувати вхідні вимоги і сформувати 

критерій оптимізації, який обчислюється на підставі вподабань постачальника 

завдань. Постачальник завдання вказує переваги за характеристиками 

обчислювального ресурсу, визначає вагові коефіцієнти для заданих параметрів. 

Цей критерій використовується для пошуку відповідних обчислювальних ресурсів 

і показує, яку частину обчислювального ресурсу займає завдання. 
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Нині в розподілених системах поширений алгоритм Backfill, який має 

багато переваг і дозволяє запобігти дефрагментації обчислювальних ресурсів. 

Однак раціонально його використовувати або в зв’язці з додатковими 

евристиками розподілу, або його модифікацію. Так можна взяти до уваги роль 

мережного трафіку, тобто під час розподілу завдань варто враховувати оцінку 

сумарної затримки часу передачі пакету в каналі зв’язку та його пропускну 

здатність. Ці два параметри дозволяють скоротити час на передачу результатів 

між окремо взятими ресурсами та зменшити мережний трафік за рахунок 

розвантаження каналів зв’язку [37, 59,  94]. 

Вхідними даними для запропонованого методу є: 

- список завдань в черзі з зазначенням вимог до ресурсів ; 

- перелік виконуваних завдань із зазначенням задіяних обчислювальних 

ресурсів і очікуваним часом закінчення виконання завдання 

; 

- список ресурсів, які були підібрані для запуску кожного завдання 

, згідно з узагальненим критерієм оцінки завдання. 

Результатом роботи модифікованого методу Bacfill є отримання для 

кожного завдання  «вікна для запуску». 

На першому кроці резервування відбувається сортування списку запущених 

завдань  відповідно до очікуваного часу закінчення , ; 

- час виконання завдань зі списку t розбивається на періоди, відповідно часу 

закінчення завдань . Для кожного періоду записується кількість 

обчислювальних ресурсів, які використовуються в цьому періоді, 

. Як результат – отримуємо профіль використання 

 ofPr . 

На другому кроці відбувається розподіл завдання, для чого: 

- завдання з черги упорядковано відповідно до критерію зв’язності; 

- на підставі множини  формується список вікон, які 
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можуть бути використані для запуску завдання – ; 

- для кожного отриманого вікна формується перелік доступних 

обчислювальних ресурсів (CPU); 

а) для кожної пари (CPU-брокер) визначається затримка часу передачі 

пакету даних каналом ; 

б) для кожної пари (CPU-брокер) визначається пропускна здатність каналу 

зв’язку Yn; 

- для запуску задач із завдання  набирається необхідна кількість 

CPU, мінімізуючи один з параметрів: 

а) якщо завдання має великий обсяг переданих вхідних даних і відповідно 

великий обсяг вихідних даних, то підбираються маршрути передачі даних з 

найбільшими значеннями пропускної здатності – Yn; 

б) якщо для запуску завдання не потрібна передача великого обсягу даних, 

то підбираються маршрути передачі даних з найменшим значенням ; 

- за кожномим отриманомим вікном підсумовуються значення попарних 

відстаней і визначається найменше з них – run
i

WM..1i
min DminD


  – це і є найкращий 

результат розподілу. 

Після того, як завдання отримало вікно на виконання, відбувається 

оновлення профілю  ofPr  з урахуванням того, що ці процесори будуть 

задіяні. 

 

 

4.7 Розробка методу пошуку розподілу з мінімальним часом виконання пулу 

завдань та мінімальним простоєм обчислювальних ресурсів 

 

На сьогодні актуальною задачею в галузі комп’ютерних систем є задача 

ефективного розподілу завдань за наявними обчислювальними ресурсами [156, 

282]. Вона полягає в знаходженні такого набору ресурсів, при якому критерії 

оптимальності набудуть екстремального значення, тобто система буде 

функціонувати ефективно. 
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За допомогою запропонованого методу є можливість виконати 

моделювання роботи методів розподілу, реалізованих у модулі розподілу потоку 

завдань (Algorithm Loader) [56] в середовищі GRASS [71, 102] і вибрати кращий з 

них, мінімізувавши ряд критеріїв (час виконання пулу завдань, час простою 

обчислювальних ресурсів, час перебуванням завдань в черзі) [34]. 

Ефективність вибору методу розподілу з мінімальним часом виконання 

пулу завдань та мінімальним простоєм обчислювальних ресурсів гетерогенної 

комп’ютерної системи визначається системою критеріїв і правил їх порівняння. 

Вибір плану розподілу заснований на аналізі, реалізованих в середовищі 

моделювання методів розподілу. Аналіз побудований на порівнянні значень 

запропонованих критеріїв за кожним з методів. Метод, який дає кращий результат 

за сукупністю всіх критеріїв, буде обраний результуючим для розглянутого пулу 

завдань. 

Вказані критерії можуть бути використані для аналізу повноти 

завантаженості обчислювальних ресурсів. Кожен з представлених критеріїв не дає 

повної картини розподілу, однак використання множини критеріїв в сукупності, 

дозволить рівномірно завантажити обчислювальні ресурси GRID-системи та 

уникнути простоїв. 

Розглянемо роботу запропонованого методу за допомогою імітаційного 

середовища моделювання GRASS. Для визначення плану розподілу завдань з 

мінімальним часом виконання пулу завдань та мінімальним простоєм 

обчислювальних ресурсів необхідно провести ряд експериментів. Вхідні дані для 

експерементів формуються заздалегідь за певними правилами (завантажуються з 

реальної GRID-системи). В ході проведення експериментів відбувається збір 

статистичної інформації за кожним із заданих критеріїв для кожного методу 

розподілу. Для всіх методів розподілу використовуються одні й ті ж вхідні пули 

завдань і обчислювальних ресурсів. Запропонований метод пошуку плану 

розподілу передбачає такі етапи. 

Етап 1: завантаження пулів завдань і ресурсів з реальних GRID-систем: 
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- ,  . 

Етап 2: вибір методів розподілу з множини , . 

Етап 3: запуск процесу моделювання в середовищі GRASS за кожним 

методом розподілу ( ): 

а) отримуємо множину планів розподілу (Plank), , ; 

б) отримуємо час на виконання визначених планів ( ) за кожним методом 

розподілу ( ) , ; 

в) визначаємо відсоток простою обчислювальних ресурсів і середній час 

очікування завдання в черзі за кожним із запропонованих методів розподілу. 

Етап 4: аналіз log-файлів для всіх методів розподілу ( ) , 

. 

Етап 5: вибір плану розподілу з мінімальним часом виконання пулу завдань 

та мінімальним простоєм обчислювальних ресурсів GRID-системи на підставі 

прийнятих правил і обмежень: , . 

Методи розподілу завдань, реалізовані в середовищі GRASS, дозволяють 

здійснювати моделювання реальних ситуацій, що відбуваються в GRID-системі. 

Оскільки не існує універсального методу розподілу завдань на обчислювальні 

ресурси, який би давав кращий план розподілу, то необхідно аналізувати вхідні 

пули завдань і ресурсів в зв’язці.  

Інколи виникає ситуація, коли найпростіші методи (LIFO, FIFO) дозволяють 

отримати виграш за часом виконання пулу завдань на тих обчислювальних 

ресурсах, які існують в системі. І наявність в системі єдиного планувальника 

(наприклад, Backfill), не завжди завантажує ресурси GRID-системи на повну 

потужність, в зв’язку з чим відсоток незадієності обчислювальних ресурсів буває 

досить високий.  

У таких ситуаціях слід робити акцент на класи завдань і будувати плани 

розподілу з урахуванням різних методів розподілу, що дозволяє підвищити 

ефективність використання обчислювальних ресурсів GRID-системи. 
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4.8 Розробка модифікацій методу повного перебору під час розподілу 

завдань на обчислювальні ресурси 

 

Метод перебору має найдовший час виконання, але він гарантовано дає 

мінімальне значення коефіцієнта K (підрозділ 3.5). При цьому кількість ітерацій 

алгоритму фіксоване й описується таким виразом: O=M
N
, де M – кількість 

програм в завданні, N – кількість робочих станцій. Виходячи з цього виразу, 

кількість ітерацій має степеневу складність і при великій кількості завдань має 

малу ефективність. 

Етапи методу: 

1. Обчислити коефіцієнт використання обчислювальної системи K для 

поточного розподілу робіт. 

2. Порівняти цей коефіцієнт з найбільш придатним коефіцієнтом, 

обчисленим на попередніх ітераціях, заповнити найбільш новий придатний 

коефіцієнт. 

3. Обчислити наступну комбінацію розподілу робіт за робочими станціями. 

4. Якщо всі комбінації проаналізовані – «повернути» результат, інакше 

повернутися до пункту 1. 

Пропонується використовувати модифікований метод перебору, який 

дозволяє отримати такий же результат, як і попередній, але з меншими часовими 

витратами. У цьому алгоритмі з розгляду відкидається велика кількість 

комбінацій, які, як відомо з досвіду, є неефективними. Розподіл програм в 

завданні вважається явно неефективним, якщо 
j

jPTMK , де j аналізується на 

множині нерозподілених програм в завданні. Під час обчислення K алгоритм 

аналізує завдання від останнього до першого і поетапно обчислює навантаження 

на кожну робочу станцію, підсумовуючи значення обчислювальної складності 

процесів, які присвоєні цій робочої станції. Якщо це навантаження перевищує 

значення 
j

jPTM , ітерація припиняється, всім наступним завданням 

присвоюється WS_0 (статус нерозподіленого завдання), а поточне аналізоване 
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завдання відправляється наступній робочій станції. 

Таким чином, відкидається M
J
 свідомо неефективних комбінацій, де j – 

індекс поточного аналізованого завдання. 

Ще одна модифікація методу дає можливість отримати результат за одну 

ітерацію, при цьому значення K не буде найоптимальнішим, але є прийнятним. 

Цей метод поетапно заповнює обчислювальні ресурси, в першу чергу, 

розподіляючи найскладніші завдання, а потім – більш прості.  

Етапи методу такі: 

1. Відсортувати робочі станції за мірою зменшення продуктивності. 

2. Відсортувати завдання за мірою зменшення трудомісткості. 

3. Вибрати робочу станцію. Поетапно, в порядку сподання трудомісткості 

вибирати завдання доти, доки навантаження на робочу станцію не перевищить 

обчислене раніше середнє значення навантаження. 

4. Перейти до наступної робочої станції і повторити п. 3. 

5. Якщо всі завдання розподілені за робочими станціями, здійснити вихід з 

методу. 

6. На поточній стадії розподіл будь-якого завдання на довільну робочу 

станцію призведе до перевищення середнього значення навантаження на неї. 

Тому необхідно відсортувати робочі станції в порядку зменшення поточного 

значення навантаження. 

7. Розподілити задачі, що залишилися у завданнях за робочими станціями: 

на менш завантажену станцію - більш складне завдання. 

Результат, отриманий на виході методу може бути використано брокером 

ресурсів або переданим до аналізатору схем призначення. 

 

4.9 Розробка методу забезпечення функціональної стійкості на основі дампа 

пам’яті програмних компонент 

 

Нижче наведені етапи розробленого методу забезпечення функціональної 

стійкості обчислювального процесу в розподілених комп’ютерних системах на 
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основі дампа пам’яті програмних компонент. Цій метод є найбільш затратним з 

боку об’ємів оперативної (віртуальної) пам’яті та часу, який витрачається на 

збереження даних. Але є найбільш простим за реалізацією та може бути 

реалізований засобами операційної системи (наприклад, механізмами 

гібернації) [96, 101]. 

1. Реалізація схеми призначення (вираз 2.6). Пересилання згідно схеми 

призначення програмних елементів на виділені ресурси. Запуск програмних 

компонент, збереження початкового стану розподіленої програмної системи 

шляхом виконання Pdamp i(t0) для усіх N програм (q=0). 

2. Визначення підмножини вільних ресурсів після реалізації схеми 

призначення (пункт 1): 
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                          (4.14) 

 

У разі, коли кількість обчислювальних ресурсів менша або дорівнює 

кількості програм в завданні, вираз (4.14) може дати результат eR . В цьому 

випадку можна прийняти 
M

1m
m

e RR


 . Пропонується також модифікація методу, в 

якому підмножина упорядковується на основі завантаженості обчислювальних 

ресурсів. 

3. Визначити значення часу tq, q=q+1, для якого буде виконаний дамп 

пам’яті програмних компонентів. Перевірити умову закінчення обчислювального 

процесу. Якщо умова виконана, перехід до пункту 8. 

4. При досягненні часу tq виконати всі підпрограми множини )t(P q

N

1i
idamp



. 

Якщо всі підпрограми виконалися, переходимо до пункту 3. Якщо якась із 

підпрограм не виконалась (відповідь від неї не одержано), переходимо до 

пункту 5. 
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5. Визначаємо підмножину програмних компонентів завдання, від яких не 

отримано відповіді (не виконано дамп) PPErr  . 

6. Для підмножини 
ErrP  виконати перерозподіл ресурсів з отриманням нової 

схеми призначення: }RP{Sh eErrErr  . 

7. Пересилання згідно схеми призначення програмних елементів на виділені 

ресурси 
ErrSh . Виконати запуск програмних компонентів, встановити свій статус 

розподіленої програмної системи шляхом виконання P’damp i(tq) для всіх програм 

(q=0) з множини ErrP . Перехід до пункту 5 даного методу. 

8. Завершення обчислювального процесу, закриття служб підтримки 

функціональної стійкості. 

Цей метод гарантує повне відновлення функціональності програмного 

забезпечення, але потребує час для здійснення перезавантаження та пошук і 

відновлення даних пам’яті програмних компонентів за допомогою дампів пам’яті. 

У цьому випадку система простоює. Остання властивість може бути подолана за 

допомогою використання мажоритарного методу забезпечення функціональної 

стійкості розподіленого обчислювального процесу (підрозділ 4.11), але потребує 

додаткових обчислювальних ресурсів. 

 

4.10 Розробка методу забезпечення функціональної стійкості розподіленого 

обчислювального процесу на основі протоколів історії змінних програми 

 

У тому випадку, коли змін серед даних програми незначна кількість 

(порівнянно з загальним об’ємом даних програмного компонента), більш 

доцільним вважається використання збереження історії змін даних програмних 

компонентів. Це дає можливість економити як обчислювальні ресурси, так і 

ресурси збереження даних. Економія ресурсів відбувається як на рівні 

програмного компонента, так і на рівнях системи управління обчислювальним 

процесом та операційної системи. 
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1. Реалізація схеми призначення. Пересилання згідно схеми призначення 

програмних елементів на виділені ресурси. Запуск програмних компонентів. 

Оскільки пам’ять запущеної програми завжди перебуває в одному і тому ж стані, 

збереження даних програми на цьому етапі не потрібно. 

2. Визначення підмножини вільних ресурсів eR  після реалізації схеми 

призначення (вираз 4.14). Для цього етапу характерні зауваження, подані в пункті 

2 методу забезпечення функціональної стійкості на основі дампа пам’яті 

програмних компонентів. 

3. Ініціалізувати обчислювальний процес, запустивши всі програми 

множини  Р. Запустити менеджер пам’яті, перевести його в стан очікування змін 

даних програм. Запустити системний таймер для контролю часу tq і 

синхронізувати його на всіх обчислювальних ресурсах, встановивши початкове 

значення t0. 

4. Одночасно запустити сервіси системи управління обчислювальним 

процесом, описані в пунктах 5 та 6. 

5. При виникненні змін змінних i-ої програми запустити відповідну 

підпрограму Pchange,i (data
adr,sz

 , tq) , яка запам’ятає зміну змінних у базі даних з 

атрибутом часу, у якій ця зміна відбулась. Продовжити виконання сервісу 

пункту 5. 

6. Визначити значення часу tq, q=q+1, для якого буде виконаний контроль 

доступності обчислювальних ресурсів. Перевірити умову закінчення 

обчислювального процесу. Якщо умова виконана, перехід до пункту 11. 

7. При досягненні часу tq виконати контроль працездатності всіх ресурсів 

(або програм). Якщо все програми знаходяться в працездатному стані (отриманий 

відгук), переходимо до пункту 6. Якщо від будь-якого з ресурсів (програм) ми 

отримали відгук, переходимо до пункту 8. 

8. Визначаємо підмножину програмних компонентів завдання, від яких не 

отримано відповіді (не виконано дамп) PPErr  . 
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9. Для підмножини ErrP  виконати перерозподіл ресурсів з отриманням нової 

схеми призначення: }RP{Sh eErrErr  . 

10. Пересилання згідно схеми призначення програмних елементів на 

виділені ресурси ErrSh . Запуск програмних компонентів, встановити свій статус 

розподіленої програмної системи шляхом виконання ланцюга підпрограм 

P΄change,i(data
adr,sz 

tq), що повторює зміни даних програми, для всіх програм з 

множини ErrP . Перехід до пункту 6 цього методу. 

11. Завершення обчислювального процесу, закриття служб підтримки 

функціональної стійкості. 

Зазначимо, що другий метод за значного часу безперервної роботи ланцюга 

підпрограм P΄change, які повинні викликатися для відновлення стану програм, що 

відмовили, може бути тривалим, тому для завдань, які виконуються довго, бажано 

періодично виконувати дамп пам’яті, який дозволить здійснити збереження 

проміжних станів завдання. В цьому випадку, пункт 10 методу забезпечення 

функціональної стійкості на основі історії зміни змінних програми може бути 

модифікований поверненням програми в один з найближчих станів в минулому 

шляхом виклику відповідної підпрограми виконання P’damp i(tq’), где q’<q, з 

подальшим викликом збереженого ланцюга змін пам’яті Pchange,i (data
adr,sz

 , tq’’) для 

всіх записів з тимчасовими атрибутами q’’[ q’, q] в порядку зростання 

тимчасового атрибута. 

  

4.11 Розробка мажоритарного методу забезпечення функціональної 

стійкості розподіленого обчислювального процесу 

 

Деякі обчислювальні процеси мають значні вимоги щодо забезпечення 

функціональної стійкості. До таких процесів можна віднести процеси реального 

часу, що аналізують потоки інформації і вимагають швидкого прийняття рішень, 

наприклад в оборонній сфері, аналізі надзвичайних ситуацій, космічних 

дослідженнях тощо. Для забезпечення цих вимог пропонується мажоритарний 
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метод підтримки функціональної стійкості розподіленого обчислювального 

процесу. 

Згідно даного методу необхідно доповнити схему призначення (вираз 1) 

таким чином, щоб одній програмі з множини P призначалося кілька 

обчислювальних ресурсів. Програма повинна бути запущена паралельно на 

декількох ресурсах, а під час проведення обчислювального процесу керуюча 

програма час від часу перевіряє стан кожної з них. Пропонується робити це на 

основі порівняння дампів пам’яті програм, які відображають їх стан. Якщо дамп 

пам’яті однієї з програм не збігається з дампами пам’яті інших аналогічних 

програм, це свідчить про помилку, і дана програма повинна бути перезапущена на 

іншому ресурсі. 

Цей метод дозволяє виявляти не тільки ті програми, які зупинені через 

фізичну відмову ресурсів, але і програми, які допустили програмний збій або 

відмову при логічному збою обчислювального ресурсу, який може бути наслідком 

апаратного збою або бути викликаним іншим завданням, що виконується 

паралельно на мультисервісному обчислювальному ресурсі.  

1. Розширення множини P за рахунок дублювання елементів (програм). 

Кількість копій програм залежить від необхідного ступеня функціональної 

стійкості розподіленого обчислювального процесу ....}PP{Pext  . 

Рекомендований мінімум копій програми  3. У цьому випадку полегшено 

визначення однократної відмови локальної програми або обчислювального 

ресурсу. Для цього достатньо порівняти результати трьох паралельних програм і 

знайти ту з них, результат виконання якої не співпадає з іншими двома. 

2. Реалізація схеми призначення для множини 
extP : 

 

1}RP{}RP{|},RP{Sh
constj

ji
ext

consti
ji

ext
ji

ext
k 



 , (4.15) 
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при цьому додаткова умова говорить про те, що не можна кілька копій програми 

розташовувати на одному обчислювальному ресурсі, оскільки в разі його відмови, 

будуть втрачені відразу дві мажоритарні програми. 

3. Пересилання згідно схеми призначення програмних елементів на виділені 

ресурси. Запуск програмних компонентів, збереження початкового стану 

розподіленої програмної системи шляхом виконання Pdamp i(t0) для всіх N програм 

(q=0). 

4. Визначення підмножини вільних ресурсів 
eR  після реалізації схеми 

призначення (вираз 9). Для цього етапу характерні зауваження, дані в пункті 2 

методу забезпечення функціональної стійкості на основі дампа пам’яті 

програмних компонент. 

5. Визначення значення часу tq, q=q+1, для якого буде виконаний дамп 

пам’яті програмних компонент. Перевірити умову закінчення обчислювального 

процесу. Якщо умова виконана, перехід до пункту 11. 

6. При досягненні часу tq виконання всіх підпрограми множини )t(P q

N

1i

ext
idamp



.  

7. Перевіряємо умови відмови програми (програм) із завдання на основі 

двох умов: 

1) якщо якась із підпрограм в множині не виконана (відповідь від неї не 

одержано); 

2) дамп пам’яті однієї з однакових програм ,...P,P,P 1

i

1

i

1

i
 не збігається з 

іншими.  

8. Визначення підмножину програмних компонентів завдання, від яких не 

отримано відповіді (не виконано дамп) або відповідь не співпадає з відповідями 

аналогічних програм PPErr  . 

9. Для підмножини 
ErrP  виконати перерозподіл ресурсів з отриманням нової 

схеми призначення: }RP{Sh eErrErr   з дотриманням обмеження, 

сформульованого у виразі (4.15). 
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10. Пересилання згідно схеми призначення програмних елементів на 

виділені ресурси 
ErrSh . Запуск програмних компонентів, встановлення свого 

статусу розподіленої програмної системи шляхом виконання P’damp i(tq) для всіх 

програм з множини ErrP . Перехід до пункту 4 цього методу. 

11. Завершення обчислювального процесу, закриття служб підтримки 

функціональної стійкості. 

 

4.12 Висновки до розділу 

 

На основі розроблених моделей в розділі 3, запропоновано ряд методів, 

спрямованих на підвищення ефективності обчислювального процесу в 

розподілених комп’ютерних системах. 

Розроблен комплекс методів комплекс методів для оцінювання та вибору 

призначень програмних компонент завдання за обчислювальними ресурсами з 

урахуванням кількісних оцінок розподіленого обчислювального процесу, який 

містить: 

- метод оцінки можливості здійснення розподілу локальних програм на 

основі динамічної зміни обсягів віртуальної пам’яті; 

- метод отримання оцінок простою ресурсів для різних методів 

синхронізації розподілених програмних систем; 

- модифікація методу порівняння ефективності схем призначення за 

максимальним просуванням модельного часу. 

Особливу увагу було приділено дослідженню методу Backfill і його 

модифікацій як такого, що найбільш використовується у сучасних GRID-

системах. 

Показано, що метод Backfill не враховує деякі важливі характеристики 

розподіленої програмної системи, такі, як час простою обчислювальних ресурсів, 

обсяги оперативної та віртуальної пам’яті, алгоритми синхронізації, трафік даних 

між програмами в завданні. Тому запропоновано модифікований методу Backfill з 

консервативним резервуванням, а також розроблено метод пошуку розподілу з 
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мінімальним часом виконання пулу завдань та мінімальним простоєм 

обчислювальних ресурсів, що дає можливість врахувати результати роботи різних 

методів розподілу ресурсів. 

У розділі також розглянуті модифікації методу повного перебору при 

розподілу завдань з урахуванням трафіку, що виникає при синхронізації між 

програмами в завданні. 

У цьому розділі також були розглянуті питання забезпечення 

функціональної надійності програмного забезпечення. Були розроблені: 

- метод забезпечення функціональної стійкості на основі дампа пам’яті 

програмних компонент; 

- метод забезпечення функціональної стійкості розподіленого 

обчислювального процесу на основі історії зміни змінних програми; 

- мажоритарний метод забезпечення функціональної стійкості 

розподіленого обчислювального процесу. 

Слід зазначити, що отримані результати можуть бути використані в ряді 

інших методів управління обчислювальним процесом в комп’ютерних системах 

для різних алгоритмів синхронізації, розгляд яких виходить за рамки цієї роботи. 

Крім цього, вони можуть використовуватися в методах статичного і динамічного 

розподілу ресурсів в задачах розподіленого імітаційного моделювання. 

 

Список використаних джерел у цьому розділі наведено у повному списку 

використаних джерел під номерами: [21–24, 34, 36, 37, 56,  59, 94, 66, 71, 72, 75, 

83, 96, 98, 101, 102, 114, 156, 282, 286].  
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5 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛЕНИМ 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ В ГЕТЕРОГЕННИХ КОМП’ЮТЕРНИХ 

СИСТЕМАХ 

 

Запропоновані в розділі 3 математичні та імітаційні моделі описують за 

допомогою кількісних характеристик обчислювальний процес в розподілених 

комп’ютерних системах. Дані моделі і методи, що базуються на них (розділ 4), 

дозволяють розробити нові інформаційні технології управління обчислювальним 

процесом, які, на відміну від існуючих технологій, дозволяють отримати оцінні 

характеристики обсягів оперативної пам’яті, часу простою процесора і 

просування часу виконання завдань, що дає можливість вибору схеми 

призначення, яка забезпечує менший час моделювання при обмеженнях на 

пам’ять і простой ресурсів, а також забезпечити функціональну стійкість цього 

процесу. 

 

5.1 Розробка інформаційної технології управління розподіленим 

обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах  

 

Інформаційна технологія об’єднує прийоми, способи і методи застосування 

засобів обчислювальної техніки під час виконання функцій збору, зберігання, 

обробки, передачі і використання даних. 

Стосовно систем розподілених обчислень об’єктами даних виступають 

вихідні дані (конфігураційні файли, програмні модулі, файли вхідної інформації, 

моделі програмних компонентів), які повинні бути переданими брокеру 

комп’ютерної системи. Брокер вирішує завдання призначення (розподілу 

ресурсів), формує схему призначення і передає її СУРО, яка забезпечує передачу 

завдань на обчислювальні ресурси, управління передачею даних, що передаються 

між програмними компонентами в завданні, а також файли результатів, які 

повинні бути зібрані і передані користувачеві після (або під час) обчислювального 

процесу. Розроблена інформаційна технологія, наведена нижче, також створює 

нову інформацію про програмні компоненти, яку необхідно зберігати в базі 
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даних, що містить інформацію про проведені експерименти, і забезпечує доступ 

до неї програмним модулям СУРО, які реалізують методи оцінки схем 

призначення. 

На основі моделей і методів аналізу розподілених імітаційних моделей, 

наведених розділах 3 і 4, розроблена технологія аналізу розподілених програмних 

завдань, яка передбачає такі етапи. 

Етап 1: отримання завдання на виконання від споживача у вигляді 

сукупності конфігураційних, виконуваних, інформаційних файлів: 

 

}W,D,Pr,Z{п ii
N

1j

i
ji j

i 


 , (5.1) 

 

де Z – конфігураційний файл опису завдання (вираз 3.16).  

Запуск етапів 2 та 3 проводять паралельно. 

Етап 2: на основі конфігураційного файлу завдання з множини Z проходить 

ініціалізація апріорних даних про розподілені програмні компоненти і розміщення 

завдання в черзі очікування розподілу до формування пулу завдань. Далі перехід 

до етапу 5. 

Етап 3: перевірка наявності в базі даних інформації про попередні запуски 

завдання (згідно атрибутам Z) на наявні або аналогічні обчислювальні ресурси 

(3.17), отриманої від підсистеми аналізу завдання і зібраної в результаті 

моніторингу попередніх процесів імітаційного моделювання. Якщо дані наявні в 

базі даних, то відбувається завантаження інформації з бази даних і перехід до 

етапу 5, інакше – перехід до етапу 4. 

Етап 4: запуск програмних моделей, що моделюють обчислювальні 

процеси, дослідження поведінки програм в завданні з різними методами 

синхронізації (консервативними і оптимістичними). Результатом є отримання 

вектору, що визначається виразом (3.14). 

Етап 5: застосування стандартних методів розподілу ресурсів з метою 

отримання множини допустимих схем розподілу ресурсів. 
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Вирішується задача розподілу програмних моделей i
jPr  на доступні ресурси 

(вираз 3.17). 

Результатом є множина доступних схем призначення, де кожному 

програмному компоненту ставитися у відповідність обчислювальний ресурс 

 
k

km
i
j N,1j,RPrP   (k – кількість допустимих схем призначення). 

Ефективність розподілу визначається мінімізацією часу імітації або вартістю 

використання ресурсів.  

Етап 6: застосування методів аналізу розподілених програмних 

компонентів. У розділі 4 розглянуто три методи: метод порівняння ефективності 

розподілених за максимальним просуванням модельного часу, метод оцінки 

можливості розподілу програмних компонентів на основі динамічної зміни 

обсягів віртуальної пам’яті, метод отримання простою ресурсів під час 

використання різних методів синхронізації розподілених програмних 

компонентів. Крім того, існує можливість використання нових методів, що 

підключаються паралельно. Метою виконання етапу є знаходження схеми 

призначення, що має мінімальний час виконання з обмеженнями на обсяги 

пам’яті, займані програмними компонентами, час простою обчислювальних 

ресурсів, з урахуванням різних методів синхронізації. 

В кінці етапу проводиться збереження інформації, отриманої в результаті 

застосування методів оцінки схем розподілу, в базі даних. 

Етап 7: виклик брокера ресурсів, що реалізує фізичний розподіл локальних 

програмних компонентів на обчислювальні ресурси відповідно до обраної схеми 

розподілу. 

Етап 8: використання засобів моніторингу СУРО і операційної системи для 

отримання динамічних параметрів процесу імітації і збереження їх в базі даних 

для повторного використання. Збереження і встановлення зв’язків в базі даних 

між апріорними параметрами експерименту, з одного боку, і отриманими в 

результаті застосування технології аналізу і збору статистичних даних від систем 

моніторингу середовища виконання програмних модулів, з іншого боку. 
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Етап 9: передача результатів виконання завдання користувачеві у вигляді 

множини файлів-результатів W. Аналіз інформації, отриманої в результаті 

обчислювального процесу (паралельного виконання програмних компонентів) 

проводиться користувачем і не входить до переліку питань, розглянутих в цій 

роботі. 

Таким чином, запропонована інформаційна технологія управління 

обчислювальним процесом в розподілених комп’ютерних системах містить в себе 

дев’ять етапів, серед яких оригінальними етапами є етап моделювання 

обчислювальних процесів, який досліджує поведінку завдань з різними методами 

синхронізації (консервативними і оптимістичними), а також етап застосування 

методів порівняння схем призначення (етапи 4 і 6) [86, 87]. Інформація, яка 

формується на виході цих етапів, враховується на етапі розподілу програмних 

модулів за доступними обчислювальними ресурсами (рис. А.9). 

 

5.1.1 Паралельні і послідовні етапи розробленої технології 

 

Наведемо розроблену технологію аналізу, вказавши етапи технології в 

прив’язці до діаграми дій, на якій виділимо можливість реалізації послідовних і 

паралельних етапів (рисунок А.5). 

Застосування третього і четвертого етапу можливо паралельно з 

виконанням другого етапу, який реалізує розміщення і передачу вихідних файлів 

на ресурсах, які обслуговують розподілену СУРО і п’ятого етапу, який генерує 

множину схем призначення стандартними або розширеними методами. Як 

стандартні методи застосовуються методи рівномірного заповнення ресурсів на 

основі обчислювальної складності і розмірів програмних модулів, методи 

випадкового розподілу і метод backfill. Як розширені виступають розроблені 

методи (розділ 4) або їх модифікації. Далі будуть розглянуті технології вибору 

схеми призначення. 

Отримані схеми призначення є вхідними даними для виконання шостого 

етапу, тому необхідно реалізувати бар’єрну синхронізацію перед його початком. 
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Другою частиною вхідних даних для шостого етапу є результати 

дослідження програмних моделей і дані про попередні експерименти, які 

зберігаються в базі даних. 

Якщо експеримент повторюється без зміни конфігураційних файлів і 

множини програмних моделей (рис. А.5) і в базі даних перебуває обрана раніше 

схема призначення, етапи дослідження програмних моделей можуть бути 

пропущені. Якщо, при цьому, множина доступних обчислювальних ресурсів 

збігається з попереднім експериментом, то може бути усунений шостий етап 

розробленої інформаційної технології. 

З наведеної діаграми видно, що реалізація шостого можлива з паралельним 

виконанням двох методів дослідження програмних моделей: методу оцінки 

можливості здійснення розподілу програм на основі динамічної зміни обсягів 

віртуальної пам’яті (метод описаний в підрозділі 4.2) і методу отримання оцінок 

простою ресурсів для різних методів синхронізації розподілених імітаційних 

моделей (метод описаний в підрозділі 4.3). 

Також паралельно проводиться ініціалізація сьомого і восьмого етапів, 

тобто запуск і управління розподіленим обчислювальним процесом здійснюється 

паралельно зі службами віддаленого моніторингу розподілених обчислювальних 

ресурсів і каналів обміну даними в розподіленої системі СУРО. 

Запропонована діаграма дій фактично є алгоритмом, який визначає 

послідовність виконання етапів розробленої інформаційної технології з 

можливістю виділення на ній паралельних та послідовних етапів. 

 

5.1.2 Основні відмінності розробленої інформаційної технології управління 

розподіленим обчислювальним процесом 

 

Основними відмінностями розробленої інформаційної технології є 

наявність четвертого і шостого етапів, які дозволяють, на основі імітаційного 

моделювання та застосування методів оцінки схем призначення з урахуванням 

обсягів оперативної пам’яті, часу простою ресурсів і методів синхронізації, 
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скоротити час виконання завдання, зменшити час простою і кількість 

використовуваних ресурсів. 

В результаті застосування інформаційної технології, система розподілу 

ресурсів отримує доступ до нової інформації (параметрам процесу імітації), що 

відображено на рис. 5.1. 

 

 

Рисунок 5.1 – Нові елементи запропонованої технології розподілу програмних 

завдань за обчислювальними ресурсами 

 

Як зазначено на рисунку, запропонована інформаційна технологія дозволяє 

отримати новий інформаційний продукт, в основі якого лежать отримані 

характеристики (параметри) обчислювального процесу, елементний склад яких 

наведено в кортежі (3.16). Параметри розміщуються в базі даних одночасно з 

параметрами експерименту, обумовленими елементами кортежу (5.1) і 

статичними та динамічними характеристиками обчислювальних ресурсів і каналів 

передачі даних (кортеж 3.17), отриманих від систем моніторингу обчислювальних 
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ресурсів. Отримання цієї інформації дає підстави говорити про застосування нової 

інформаційної технології дослідження (аналізу) програмних розподілених систем. 

Ця технологія буде описана в підрозділі 5.1.3. 

Отримана в результаті використання нової технології інформація може 

використовуватися не тільки методами оцінки схем призначення, наведеними в 

даній роботі (розділ 4), але і новими методами розподілу ресурсів. В цьому 

випадку процес розподілу завдання на розподілене виконання може бути значно 

прискорений. 

У запропонованій технології управління обчислювальним процесом вперше 

використана розроблена імітаційна модель самого обчислювального завдання, 

яка, на відміну від існуючих, дозволила отримати дані про динамічну зміну 

обсягів пам’яті, потоків даних в локальних програмних компонентах, часу 

простою та інші параметри з урахуванням алгоритмів синхронізації, що дало 

можливість виконати встановлені обмеження на обсяг оперативної пам’яті і 

мінімізувати час простою обчислювальних ресурсів при оптимістичних і 

консервативних методах синхронізації програмних компонентів. Також була 

використана вдосконалена модель оцінки часу виконання програмних моделей, 

яка, на відміну від існуючої, враховує збільшення обсягів пам’яті програмних 

модулів і обсяги переданих даних між програмними модулями, час простою 

ресурсів, що дозволило оцінити час виконання програмних модулів для різних 

схем розподілу ресурсів з урахуванням обмежень на обсяг пам’яті і сумарний час 

простою обчислювальних ресурсів. 

У запропонованій інформаційній технології вперше використані методи 

оцінки схеми розподілу локальних програмних компонентів за обчислювальними 

ресурсам, які, на основі характеристик динамічного зміни обсягів їх сегментів 

даних, дампів пам’яті станів програмних модулів і оцінок простоїв ресурсів, 

вибирають прийнятні схеми розподілу ресурсів, що дозволяє зменшити час 

виконання і кількість обчислювальних ресурсів під час реалізації оптимістичних і 

консервативних методів синхронізації програмних модулів. 

У наступних підрозділах буде показано практичне використання 
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запропонованої інформаційної в розподіленому обчислювальному процесі GRID-

системи, яка, на відміну від існуючих, вибирає схеми розподілу ресурсів з 

максимальним проходженням модельного часу при обмеженнях на обсяг 

оперативної пам’яті, часу простою і вибирають спосіб синхронізації програмних 

моделей, що дозволяє підвищити ефективність обчислювального процесу в 

розподілених комп’ютерних системах шляхом зменшення часу виконання і 

кількості обчислювальних ресурсів з урахуванням реалізаціі оптимістичних і 

консервативних методів синхронізації програмних модулів. 

 

5.1.3 Розробка інформаційної технології дослідження розподілених 

програмних завдань 

 

Інформаційна технологія дослідження розподілених програмних завдань 

розроблена для реалізації четвертого етапу інформаційної технології 

розподілених обчислень. Технологія передбачає такі етапи. 

Етап 1: запуск програми, що моделює поведінку локальних програмних 

модулів. Ініціалізація початкових значень на основі файлу завдання (вираз 3.16) і 

доступних ресурсів (вираз 3.17). 

Етап 2: виконання алгоритму процесу функціонування розподіленої 

програмної системи (наведено в підрозділі 3.2) із застосуванням консервативного 

алгоритму синхронізації програмних модулів (пункт 3.2.1). 

Етап 3: виконання алгоритму процесу функціонування розподіленої 

програмної системи з застосуванням оптимістичного алгоритму синхронізації 

програмних модулів (пункт 3.2.2). 

Етап 4: збереження даних (кортеж 3.14), отриманих в ході моделювання, в 

базі даних зі збереженням ідентифікатора експерименту, атрибутами якого 

виступають елементи множини завдання (вираз 5.1). 

Таким чином, запропонована інформаційна технологія дослідження 

програмних завдань містить чотири етапи і дозволяє отримати і зберегти в базі 

даних інформацію про статичні і динамічні характеристики програмних модулів. 
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Ця інформація є вхідною для шостого етапу інформаційної технології 

розподіленого імітаційного моделювання, запропонованої на початку розділу 5.1. 

Розподіл функцій програмних модулів СУРО під час впровадження 

розробленої інформаційної технології в комп’ютерну систему, представлено 

графічно на функціональній моделі (рис. 5.3). На відміну від існуючих технологій 

управління розподіленим обчислювальним процесом, додані такі функціональні 

елементи: 

- А6 – забезпечує вибір з бази даних інформації про попередні запуски 

завдання;  

- А7 – формує додаткові схеми розподілу методами рівномірного і 

випадкового розподілу; 

- А8 – здійснює запуск програмних модулів аналізу; 

- А9 – моделює поведінку розподіленої програмної системи для різних 

методів синхронізації; 

- А10, А11 та А12 – застосовують методи оцінки схем розподілу; 

- А3 – вибирає найпридатнішу схему розподілу ресурсів на основі 

інформації від А10-А12.  

Брокер ресурсів (А4) на основі переданої схеми призначення pk, 

використовуючи сервіси передачі даних операційної системи і системи 

моделювання, здійснює передачу файлів завдання на віддалені обчислювальні 

ресурси. 

На рис. А.6 показано взаємозв’язок розроблених функціональних елементів, 

що реалізують нову інформаційну технологію, з уже існуючими на цей час в 

системі GRASS: 

- А0 – блок приймає завдання від користувача у вигляді множини 

конфігураціонних і виконуваних файлів (опису завдання програмних модулів на 

мові jdl, самих програмних модулів із завдання, файлів вхідних даних,  

конфігураційних файлів, бібліотек підпрограм та ін.), елементи якого 

відповідають розглянутому кортежу (5.1); 

А1 – здійснює віддалений моніторинг обчислювальних ресурсів з метою 
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визначення основних характеристик стану обчислювального ресурсу в поточний 

момент часу;  

- А2 – генерує множину варіантів схем розподілу ресурсів стандартними і 

модифікованими методами; 

- А3 – вибирає схему розподілу ресурсів (модифікується в запропонованій 

технології управління обчислювальним процесом); 

- А4 – здійснює передачу програмних модулів і супутніх файлів на виділені 

ресурси відповідно до схеми призначення, запуск програмних модулів і 

ініціалізацію RTI, що підтримує обмін даними і синхронізацію програмних 

модулів. 

Запропонована технологія была реалізована та інтегрована в наявне 

програмне забезпечення [91, 117], побудоване на базі розподіленої імітаційної 

системи моделювання GRID-інфраструктур – GRASS (GRID Advanced Simulation 

System), яка охарактеризована детально в наступному розділі.  

 

5.1.4 Об'єкти представлення і індексування даних в запропонованих 

інформаційних технологіях 

 

Застосування розроблених інформаційних технологій передбачає створення, 

зберігання, передачу і використання даних про програмні модулі, завдання, 

обчислювальні ресурси, канали передачі даних і імітаційні експерименти. Для 

ефективної взаємодії підсистем, що забезпечують обчислювальний процес, 

необхідно створення єдиного протоколу обміну даними і формату представлення 

даних всередині СУРО. 

Для представлення даних використана об’єктна модель представлення 

документа XML (Extensible Markup Language), який дозволяє структурувати 

інформацію різного типу з одного боку, і має значну підтримку програмними 

шаблонами взаємодії з існуючими базами даних з іншого. 

Як первинні об’єкти представлення даних виступає кортеж з трьох 

елементів: 

 ORZ Q,Q,QQ  (5.4) 
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де ZQ   множина даних про завдання Z, відповідне множині (вираз 5.1) або 

множині (вираз 3.16); RQ  множина даних про обчислювальні ресурси (3.17);   

OQ  множина даних, отриманих в результаті застосування технології аналізу 

розподілених програмних модулів в завданні, які визначаються кортежем 

(вираз 3.14). 

Формування даних множини (вираз 5.4) до створення об’єктної XML мо-

делі пропонується здійснювати відповідно до продукційних правил, які 

використовуються автоматично або під управлінням користувача. На відміну від 

об’єктних технологій формування набору даних, застосування продукційних 

правил не прив’язується до строго обмеженого формату, при цьому забезпечуючи 

простий механізм завдання правил формування множини даних, що зберігається. 

Після визначення множини даних, які підлягають збереженню, відбувається 

автоматичне створення об’єкта в форматі XML і збереження його в базі даних. 

Зберігання продукційних правил також можливо в базі даних у вигляді 

реляційних таблиць, що містять номер правила, сферу застосування правила (до 

елементу множини Q або елементу підмножин ZQ , RQ , OQ ), процедура 

(програмний елемент) застосування правила, процедура створення XML об’єкта: 

 

),q(Pr);qq(Pr);q(F);a( XMLq   (5.5) 

 

де а  номер продукційного правила;  

F(q)  функція визначення застосовності правила F до елементу даних 

Qq,q  ;  

)qq(Prq   процедура приведення елемента, що зберігається, множини Q 

в єдиний формат зберігання даних СУРО; 

)q(PrXML    процедура створення об’єкта даних в форматі XML. 

В реально існуючій системі можлива ситуація існування двох продукційних 

правил для одного і того ж елементу q. Щоб уникнути конфліктів застосування 

правил або існування в базі даних двох і більше копій, що відповідають одному і 
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тому ж елементу правил, в розробленій технології існує обмеження: можливе 

існування тільки одного правила для кожного елемента даних. З огляду на це, 

кожен елемент даних q при реєстрації в системі моделювання отримує унікальний 

ідентифікатор (вираз 5.5). 

У пункті 5.1.1 зазначалося, що дані, які описують завдання й обчислювальні 

ресурси, можуть бути кількісними (наприклад, обчислювальна складність або 

кількість процесорів) і якісні (тип операційної системи, наявність зовнішньої 

пам’яті у ресурсу). Оскільки у формуванні множини вхідних даних Q бере участь 

користувач, то можливе внесення помилкових або некоректних даних, які не 

розпізнаються процедурою приведення даних Pr. Тому у всіх процедурах 

приведення передбачений виняток, який фіксує розбіжність форматів даних та, в 

разі неможливості приведення, не створює об’єкт XML, відповідний цій 

інформації. Відсутність цього об’єкта в базі даних, що відповідає поточному 

експерименту, визначається відсутністю об’єкта з атрибутом (вираз 5.5). 

Множина процедур приведення і створення об’єкта XML, таким чином, 

може бути проіндексована за допомогою атрибута (вираз 5.6): 

 

 )Pr,(PrPr a
XML

a
q  (5.6) 

 

Практична реалізація зазначених процедур пропонується у вигляді 

реалізації плагінів мовою JavaScript. 

У множині RQ  доцільно виділити дві підмножини: RsQ  статичні 

характеристики про ресурс, які збираються в результаті моніторингу 

обчислювальних ресурсів незалежно від завдань на моделювання та RdQ  

параметри, що збираються від системи моніторингу під час проведення 

експерименту. 

Елементи множини (5.4) мають логічний зв’язок. Так формування множини 

OQ  відбувається на основі інформації з множини ZQ , і відповідає певному 

експерименту, проведеному у системі моделювання. Зміна кількісних та якісних 
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даних з множини ZQ  (значна зміна умов імітаційного експерименту), може 

привести до значної зміни параметрів, що характеризують процес моделювання 

(множина (3.14)). Нарешті, елементи множини OQ  і схема розподілу ресурсів 

роблять сильний вплив на значення елементів, що входять в множина RdQ . 

Зважаючи на це, пропонується індексувати дані множини (5.4) атрибутом 

b  bQ , який назвемо атрибутом експерименту. Він дозволяє зв’язати вихідні дані 

завдання з множиною даних, отриманих в результаті моделювання і даними, 

одержуваними від системи моніторингу ресурсів. 

Під час роботи з системою СУРО користувач виконує такі дії: формує 

вихідні дані експерименту (кортеж 5.1), передає їх СУРО, система виконує 

завдання і передає результати виконання завдання користувачеві. Користувач 

аналізує отримані в результаті експерименту дані, коригує вихідні дані і повторює 

експеримент. Такий цикл повторюється багато разів. При цьому зміни в вихідних 

даних можуть бути незначними або зачіпати велику кількість елементів 

множини (5.1). Якщо фіксувати інформацію щодо всіх експериментів, то обсяги 

даних в базі можуть бути значні, а відповідно може збільшуватися час пошуку 

відповідного запису. 

Грунтуючись на тому факті, що повторення експериментів з незначними 

змінами може здійснюватися вже з допомогою дослідженої сукупності 

програмних модулів і схеми призначення, пропонується ввести поняття 

коефіцієнта близькості (який можливо налаштовувати), що визначає найбільш 

відповідну множину bQ ,  який може бути використаний для вибору схеми 

призначення (5.7). 

 
WDPrZ

b KKKKK   (5.7) 

 

де 
ZK  – коефіцієнт близькості параметрів конфігураційного файлу опису 

завдання;  

PrK  – коефіцієнт близькості множини програмних моделей, кожна з яких 

вимагає для виконання окремого обчислювального ресурсу;  
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DK  –  коефіцієнт близькості множини файлів вхідних даних, що 

визначають початковий стан програмних моделей;  

WK  – коефіцієнт близькості множини файлів, в які записуються результати 

моделювання. 

У найпростішому випадку пропонується використовувати такий вираз для 

будь-якого з коефіцієнтів близькості: 

 












b
Y

b
Y

Y
b

QQесли,0

QQесли,1
K  (5.8) 

 

тобто, коефіцієнт близькості дорівнює 1, якщо склад множини елементів 

опису поточного експерименту співпалає з елементами множини опису 

експерименту, збереженого в базі даних, і дорівнює нулю, якщо склад множин 

відрізняється. 

Аналіз вирозу (5.7) показує, що інтегральний коефіцієнт близькості bK  

дорівнює 1 , якщо всі коефіцієнти близькості рівні 1 і елемент бази даних bQ  

можна використовувати для вибору схеми призначення. Якщо хоча б один з 

наведених коефіцієнтів дорівнює 0, то окремий інтегральний коефіцієнт bK  

дорівнює 0 і запис з індексом b не може бути використаний для вибору схеми 

призначення. 

Подальший розвиток у визначенні коефіцієнта близькості вбачають в 

завдані продукційних правил його визначення. При цьому необхідно враховувати-

вать два напрямки. Перший пов’язаний з наявністю кількісних і якісних 

параметрів, як елементи множини Q. Якісні параметри (наприклад, в множині Z, 

можуть задавати тип операційної системи або архітектуру процесора) можуть 

бути засновані на предикатні виведення. Для порівняння кількісних параметрів 

можна використовувати математичні та алгоритмічні методи. Другий напрямок 

пов’язаний зі складом програмних модулів в завданні, які можуть змінюватися як 

в кількісному складі, так і в якісному (наприклад, в разі існування декількох 

, 
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програмних моделей, що реалізують один і той же модуль системи). 

З огляду на це, в розробленій технології пропонується ввести можливість 

завдання продукційних правил, що визначають коефіцієнти близькості множини 

параметрів поточного і попередніх експериментів (збережених в базі даних) на 

основі програмних модулів, що підключаються. Індексація правил може бути 

наскрізна цілочисельна (починаючи з 1) або за допомогою атрибутів підмножини 

даних: 

 

),K)Q,Q((Pr);Q(F);Y( YY
Y   (5.9) 

 
де Y  атрибут продукційного правила, відповідний підмножині даних 

множини Q; F(Q)  функція визначення застосовності правила F до множини 

даних поточного експерименту Q (при значній зміні умов і складу модулів 

обчислювального експерименту, правило може бути пропущено); 

)K)Q,Q((Pr YY
Y   процедура визначення коефіцієнта близькості YK . 

Інтегральний коефіцієнт близькості підраховується за формулою (5.7). У 

наведеному варіанті, множина можливих значень коефіцієнта близкості 

передбачає два значення К = {0,1}. Однак можливе створення більш складних 

методів його визначення з великою кількістю можливих значень (в тому числі і 

безперервного значення коефіцієнта близькості або із застосуванням апарату 

теорії нечіткої логіки). 

Кожен з первинних об’єктів представлення даних (вираз 5.4) є об’єктною 

моделлю в XML форматі. У прикладі 5.1 показано оформлення завдання 

користувача на основі виразу 5.1. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Task> 

    <Z> 

 <processor > Intel Core i3 </ processor > 

 <operation system> Scientific Linux <ver> 4.0</ver> </ operation system> 

<RAM> 1200 </RAM> 

<HDD> 3000 </HDD> 

<priority> 1 <priority> 

          <parameter pluginsDirectory = "//WS392/C:/simulation/plugins/"/> 
… 
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    </Z> 

    <program models> 

            <plugin name="AlgorithmLoader" filename="algorithm_loader"> 

                    <parameter TasksCount="10"/> 

                    <parameter Algorithm="RandomDistributionAlgorithm"/> 

            </plugin> 

            <plugin name = "DataManager" filename = "data_manager" /> 

            <plugin name = "Queue" filename = "queue" /> 

            <plugin name = "RandomDistributionAlgorithm" filename = "rda"/> 

            <plugin name = "ResourcesController" filename = "rc" /> 

  <plugin name = "SimpleResourcesManager" filename = "srm" /> 

  <plugin name = "SimpleTasksGenerator" filename = "stm"/> 

</program models> 

<Data> 

<file = "Task stream" filename = "Matrix.dat" /> 

</Data> 

<Result> 

<file = "results" filename = "out.res"/> 

<Result > 

</Task> 

Приклад 5.1 – Оформлення завдання користувача 

 

У наведеному фрагменті XML документа розділ Task визначає опис 

завдання, яке ставиться на моделювання, розділ program models – множина 

програмних моделей, із зазначенням імен виконуваних файлів. Самі файли 

розміщуються на мережному диску, шлях до актуального каталогу якого 

вказується за допомогою параметра pluginsDirectory = "//WS392/C:/simu-

lation/plugins/" в підрозділі завдання (ідентифікується тегом <Z>). 

Файли вихідних даних задаються в розділі <Data>.  У наведеному прикладі 

як вихідний файл даних вказано файл "Matrix.dat",  який буде переданий на усі 

обчислювальні ресурси, на які будуть розподілені програмні модулі. Існує 

можливість прив’язати конкретний файл даних до окремої програмної моделі. В 

такому випадку, система моделювання передасть файл даних тільки на той 

обчислювальний ресурс, на який буде розподілений програмний модуль: 

 

<file = "Task stream" filename = "Matrix.dat" user = "DataManager"/>. 

 

Якщо програмний компонент з ім’ям "DataManager" що не знайдено, то 

файл "Matrix.dat" буде проігнорований, а в журнал системи моделювання буде 

внесено відповідний запис. 

Аналогічним чином можна прив’язати файл результатів до програмного 
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модулю, який його генерує: 

 

<file = "results" filename = "out.res" user = "DataManager"/>. 

 
В цьому випадку, СУРО після закінчення експерименту буде шукати файл 

результатів з ім’ям “out.res" тільки на тому обчислювальному ресурсі, на який 

була розподілена програма "DataManager". 

 

5.2 Розробка інформаційної технології розподілу завдань за 

обчислювальними ресурсами 

 

5.2.1 Опис основних етапів інформаційної технології розподілу завдань за 

обчислювальними ресурсами 

 
Згідно з визначеннями, які надані в ГОСТ ИСО/МЭК 2382-1-99 та ГОСТ 

ИСО/МЭК 27033-1-2011, інформаційна технологія – це сукупність методів, 

технічних і програмних засобів, які об’єднуються для збору, зберігання, передачі, 

обробки та відображення інформації. Основною метою інформаційної технології є 

отримання інформації для подальшого аналізу її експертом (або експертної 

системою), який приймає рішення щодо виконання певних дій [1, 2].  

На підставі запропонованої математичної моделі розподілу завдань в GRID-

системі (підрозділ 2.2), розширенні кортежів завдань і обчислювальних ресурсів 

(підрозділ 3.3), модернізації методу розподілу завдань Backfill з консервативним 

резервуванням (підрозділ 4.6), розробки методу пошуку розподілу завдань з 

мінімальним часом виконання пулу завдань та мінімальним простоєм 

обчислювальних ресурсів (підрозділ 4.7) розроблено інформаційну технологію 

розподілу завдань (рис. 5.2), яка була впроваджена в імітаційне середовище 

моделювання GRASS. Вона об’єднує процеси передачі, зберігання, збору даних, 

спостережень за швидкоплинними процесами та процес їх обробки з 

використанням запропонованих у дисертаційній роботі методів. 
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Рисунок 5.2 – Запропонована інформаційна технологія розподілу завдань на 

обчислювальні ресурси GRID-системи 

 

Вхідними даними для запропонованої технологи виступають кортежі 

завдань (3.16), які можуть бути повними або ні, та обчислювальних ресурсів 

GRID-системи (3.17). Ці кортежі формуються за обумовленими заздалегідь 

правилами (стандартами та протоколами) та містять необхідні характеристики для 

формування розкладу виконання завдань на обчислювальних ресурсах. В ході 

роботи з вхідними даними відбувається згортання кортежу параметрів завдання 

(3.16), що дозволяє підвищити коефіцієнт використання обчислювальних ресурсів 

гетерогенних комп’ютерних систем, зокрема GRID-системи. В ході моделювання 

збирається інформація про розподіли завдань за рядом запропонованих методів і 

заноситься до бази даних. До цієї інформації надається доступ програмному 
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модулю системи моделювання GRASS, який реалізує метод пошуку розподілу 

завдань з мінімальним часом виконання вхідного пулу завдань та мінімальним 

простоєм обчислювальних ресурсів GRID-системи. Також враховуються 

алгоритми синхронізації програмних модулей у завданні (синхронні, 

консервативні, оптимістичні). 

Розглянемо етапи роботи запропонованої інформаційної технології 

розподілу завдань в гетерогенній GRID-системі, яка використовує імітаційне 

середовище моделювання GRASS (рис. А.7). 

Етап 1: завдання параметрів експерименту. Для запуску експерименту 

налаштовується конфігураційний файл plugins.xml, який описує взаємозв’язки 

між іменами модулів в системі, назвами файлів і бібліотек [89, 109]. У файлі 

plugins.xml можна задавати параметри, що передаються модулям під час 

завантаження для завдання режиму роботи або ініціалізації внутрішніх значень: 

для завдань, обчислювальних ресурсів і методів розподілу. Важливим кроком є 

вибір, власне, методу розподілу. Процес моделювання результатів розподілу 

завдань на ресурси буде запущений після перевірки спеціального параметру 

tasks_count плагіну Algorythm-Loader.  

Як тільки кількість завдань в черзі перевищить значення, вказане в 

параметрі tasks_count, відбувається виклик методу розподілу, визначеного в 

параметрі DistributionAlgorythm. Відповідно до обраного методу розподілу [56] 

відбудеться підбір ресурсів для кожного із завдань в черзі та сформовано план 

передачі необхідних файлів до обчислювального ресурсу. 

Модуль розподілу завдань містить ряд методів, що імітують роботу різних 

методів розподілу, кожен з яких використовує свій набір параметрів для цього 

процесу. Перед запуском експерименту можливий вибір різного числа методів 

розподілу. 

Після закінчення процесу моделювання розподілу завдань в log-файлах 

експерименту (а також в БД) буде знаходитися інформація за кожним з методів 

розподілу, на основі якої можна прийняти рішення у виборі кращого плану 

розподілу для вхідного пулу завдань. Результатом роботи першого етапу є 
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зчитування та декодування конфігураційного файлу plugins.xml, завантаження 

основних плагінів системи для запуску процесу моделювання. 

Якщо в ході аналізу виникне ситуація, в якій необхідні будуть додаткові 

результати моделювання для інших методів розподілу, експеримент доведеться 

повторювати, щоб не була порушена його чистота. 

Етап 2: завантаження в середовище моделювання GRASS інформації про 

обчислювальні ресурси та завдання. Завдання, яке надходить до системи – це 

пакет задач, який представлений у вигляді окремої виконувананої програми. 

Процесор (ядро) у кожен момент часу може виконувати тільки одну задачу і 

завдання може бути запущено на виконання тільки в тому випадку, якщо для всіх 

задач завдання підібрані обчислювальні ресурси. Будь-яке завдання, яке 

надходить до середовища моделювання GRASS, можна розбити на дві складові: 

характеристики (параметри) завдання і тіло завдання (у вигляді .exe файлу, файли 

вхідних даних, БД тощо). 

Завдання, що надходять до середовища моделювання GRASS, утворюють 

потік (зв’язок 1, рисунок 5.5) , де i  – номер завдання, а М – 

кількість завдань. Після надходження до системи відбувається поділ завдання за 

запропонованими вище складовими. На початковому етапі для системи головне 

значення має інформація про завдання (5.5), яка оперує даними необхідними для 

пошуку обчислювальних ресурсів, придатних для запуску [21]. Файл 

tasks_data.xml, що містить дану інформацію, приведений до заданого заздалегідь 

формату та дозволяє здійснити підбір конкретного ресурсу для виконання. 

Середовище моделювання GRASS дозволяє не тільки довантажувати 

сформований заздалегідь файл завдань за допомогою плагіна 

SimpleTasksManager, але і в ході процесу розподілу завантажити генератор 

формування завдань, використовуючи плагін SimpleTasks-Generator з файлу 

tasks_model.xml. Одночасно із завданнями до середовища моделювання надходить 

інформація про доступні ресурси (зв’язок 2, рисунок 5.5) , де  – 

порядковий номер ресурсу, а – число ресурсів в GRID-системі. Ресурси, як і 

завдання, приведені до заданого формату в файлі resources_data.xml. Так само, як і 

 M,...2,1,=i,Zi

 N,...2,1,=j,R j j

N
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при формуванні завдань, можна скористатися плагінами SimpleResourcesManager 

та SimpleResourcesGenerator. Перший плагін використовується для завантаження 

ресурсів з файлу resources_data.xml, який був сформований заздалегідь, другий 

плагін завантажить обраний генератор ресурсів, який вказаний у файлі 

конфігурації resources_model.xml. Генератори формування обчислювальних 

ресурсів аналогічні генераторам завдань.  

Паралельно відбувається виконання 8-го етапу, який відповідає за ведення 

log-файлів в середовищі GRASS. 

Етап 3: формування додаткових параметрів для ефективного розподілу 

завдань [109]. Всі завдання, що надійшли до системи, поміщаються в чергу 

завдань (зв’язок 5, рисунок 5.5), і паралельно відбувається передача інформації по 

кожному завданню (у вигляді кортежу 3.2) в модулі згортки кортежу та аналізу 

зв’язності (зв’язок 6, рис. 5.5). Модуль згортки кортежу здійснює обчислення 

узагальненого критерію оцінки для кожного завдання, який дозволить більш 

ефективно керувати процесом розподілу завдань на обчислювальних ресурсах і 

покаже, яку частину обчислювального ресурсу займає завдання в процесі його 

виконання [61]. Одночасно до цього модулю відбувається передача інформації 

про обчислювальні ресурси, які наявні в системі (зв’язок 7, рис. 5.5). Результатом 

роботи модуля згортки кортежу є перелік ресурсів, на яких кожне завдання може 

бути розподілено. 

Далі інформація надходить до модулю аналізу зв’язності (зв’язок 8, 

рис. 5.5), де відбувається аналіз задач із завдання. Якщо задачі в завданні мають 

високу зв’язність (необхідний обмін інформацією між задачами в ході їх 

виконання) або для даного завдання необхідне пересилання великого обсягу 

вхідних/вихідних даних, відбудеться виклик методу checkQueueStrict(), який 

порівняє вимоги завдання з наявними обчислювальними можливостями і 

здійснить підбір обчислювальних ресурсів таким чином, щоб зменшити час 

передачі даних між задачами в завданні. 

Якщо в системі присутні обчислювальні ресурси для запуску даного 

завдання, то воно залишиться в черзі та набуде стану Waiting і для нього в 
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подальшому будуть обрані обчислювальні ресурси. Якщо таких ресурсів не 

виявиться, то завдання набуде стану Cancelled, після чого воно буде видалене з 

черги [56]. 

Якщо задачі в завданні не пов’язані між собою, то в системі запуститься 

метод checkQueueBase(), який аналогічний до методу checkQueueStrict(), 

здійснить підбір обчислювальних ресурсів з можливістю розподілу окремих задач 

із завдання на різних обчислювальних ресурсах і завдання залишиться в черзі в 

стані Waiting. 

Використання інформації, що передається з модулю аналізу зв’язності, 

дозволяє здійснювати підбір обчислювальних ресурсів з урахуванням зменшення 

часу на передачу вхідних і вихідних даних для завдання. 

Етапи 4–6: робота модулю розподілу завдань. На етапі 4 до модулю 

розподілу завдань (Algorithm Loader), надходить інформація, що дозволяє 

прийняти рішення для розподілу завдання на обчислювальний ресурс або ресурси, 

виконання на яких буде для нього оптимальним, за апаратним показниками і за 

характеристиками продуктивності. Брокеру для розподілу завдань необхідно 

отримати такі дані: 

- інформацію про обчислювальні ресурси (5.3), які присутні в системі 

(зв’язок 9, рис. 5.5); 

- інформацію про обчислювальні ресурси, що є задіяними (зв’язок 10, 

рис. 5.2) і час їх вивільнення; 

- інформацію з БД про попередні запуски завданнь та їх часові 

характеристики (зв’язок 11, рис. 5.2); 

- метод розподілу (зв’язок 12, рис. 5.2); 

- інформацію про зв’язність задач в завданні (зв’язок 13, рис. 5.2). 

На основі отриманих даних здійснюється побудова плану розподілу завдань 

на обчислювальних ресурсах GRID-системи [92, 93, 95, 97, 99]. Результатом 

роботи етапу 4 є отримання множини планів розподілу за обраними заздалегідь 

методами розподілу. 

Далі (етап 5) отримані плани розподілу направляються до середовища 
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моделювання GRASS, де здійснюється їх запуск з метою отримання результатів, 

які в подальшому будуть проаналізовані для пошуку кращого плану розподілу. 

Результатом роботи п’ятого етапу час виконання пулу завдань з кожного методу 

розподілу, а також ряд значень критеріїв, які вираховуються для кожного методу. 

Вибір плану розподілу з мінімальним часом виконання пулу завдань та 

мінімальним простоєм обчислювальних ресурсів здійснюється на шостому етапі 

на підставі прийнятих заздалегідь критеріїв відбору (зв’язок 14, рис. 5.5), які для 

кожного завдання визначають обчислювальні ресурси, відповідні за вказаними 

раніше вимогами. Будь-яке завдання, яке надійшло до середовища моделювання 

GRASS, буде розподілено. Винятком може бути випадок, коли в системі не 

виявиться необхідних обчислювальних ресурсів. У цьому разі завданням буде 

відмовлено у виконанні, і вони будуть відправлені постачальнику для зміни 

вимог. 

Етап 7: процес передачі завдання на обчислювальний ресурс або ресурси, 

зазначені в плані розподілу. Для цього з блоку, що відповідає за транспортування, 

здійснюється запит до черги завдань (зв’язок 15, рис. 5.5), який, відповідно до 

плану розподілу, вибирає конкретне завдання і привласнює йому стан Running. 

Далі завдання (друга складова) відправляється до обраного обчислювального 

ресурсу для його виконання (зв’язок 16, рис. 5.5). Оскільки в системі сталися події 

з ресурсами (тут: обрано ресурс для виконання завдання), то необхідно сповістити 

систему про це (зв’язок 17, рис. 5.5). Блок резервування передає інформацію 

системі, про те, що повністю задіяний обчислювальний ресурс не може бути 

використаний для подальшого запуску до моменту закінчення виконання на 

ньому завдання (зв’язок 18, рис. 5.5). 

Коли знову відбудуться дії з ресурсами (наприклад, станеться вивільнення 

ресурсу), блок резервування отримає інформацію про це (зв’язок 17, рисунок 5.5) 

і сповістить систему про можливість його подальшого використання в розподілу 

(зв’язок 18, рис. 5.5), а також відправить повідомлення до черги завдань для 

видалення його з черги з огляду на закінчення його виконання (зв’язок 19, 

рис. 5.5). 
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Етап 8: збір статистичної інформації про експеримент. Для отримання 

статистичної інформації про розподіл та аналіз її в подальшому, відбувається 

запуск модуля, який відповідає за формування log-файлів. У середовищі GRASS 

за збір статистики відповідає модуль ведення log-файлів (Logger). Даний модуль 

надає можливість гнучкого та централізованого ведення логів для всіх плагінів 

середовища моделювання GRASS. 

У системі є кілька типів log-файлів, які фіксують ряд дій, що дозволяє за 

необхідності швидко отримати необхідну інформацію з БД з метою усунення 

можливих помилок, побудови статистичних моделей тощо. 

Під час надходження завдань до системи відбувається автоматичний запис 

даних про завдання та його вимоги в файл queue.log (зв’язок 3, рис. 5.5), додання 

обчислювальних ресурсів в систему також призводить до формування файлу 

resources.log (зв’язок 4, рис. 5.5). Аналогічно завданням, обчислювальні ресурси 

мають параметри, за якими в подальшому буде здійснено їх підбір. У момент 

запуску або закінчення виконання завдання на обчислювальному ресурсі 

відбувається фіксація інформації про ці дії в файлі raspred.log (зв’язок 20, рис. 

5.5), тобто відбувається дозапис файлу. Він є масштабованим, тому що містить 

всю послідовність дій, які відбуваються в системі. Всі записи з log-файлів 

надходять до БД системи (зв’язок 21, рис. 5.5), дані з якої можуть бути 

використані в подальшому для здійснення вибірки за заданими параметрами або 

для графічного відображення інформації за обраний проміжок часу (зв’язок 22, 

рис. 5.5) . 

Процес моделювання за кожним методом розподілу триває доти, доки в 

черзі наявні завдання. 

 

5.2.2 Побудова абстрактної моделі інформаційної технології розподілу 

завдань за обчислювальними ресурсами 

 

UML – це відкритий стандарт, який може бути використаний для побудови 

абстрактної моделі системи, що розробляється за допомогою графічних позначень 
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і дозволяє розробникам ПО досягти ряд угод в графічних позначеннях для 

представлення низки загальних понять (компонент, клас, поведінку, 

агрегація) [313]. 

В UML використовуються наступні види діаграм:  

- діаграма прецедентів (use case);  

- діаграма класів (class);  

- діаграма станів (statechart);  

- діаграма діяльності (activity);  

- діаграма послідовності (sequence);  

- діаграма кооперації (collaboration);  

- діаграма компонентів (component);  

- діаграма розгортання (deployment). 

У поточну версію UML 2.5 був внесений ряд поліпшень: змінилося 

зовнішній вигляд діаграм, уточнена та розширена семантика мови для підтримки 

методології Model Driven Development (MDD), удосконалилися окремо взяті 

нотації. 

Не існує чіткого переліку діаграм, які необхідно будувати під час розробки 

системи. Існують рекомендації, які вказують, що необхідно приділити увагу тим 

діаграмам, які  повною мірою відображають архітектуру інформаційної 

технології. Складну систему необхідно представити у вигляді набору невеликих і 

незалежних моделей-діаграм, що допоможе надалі уникнути конфлікти між їх 

окремими частинами на етапі «збирання». Найбільш важливі прецеденти можна 

виділити в ході побудові моделі взаємодії користувачів з інформаційною 

технологією або її елементами. Діаграми класу використовуються під час 

проектування складної системи для уточнення її структури, тому що вони містять 

інформацію про атрибути та перелік послуг, які надаються об’єктами цього класу.  

Ці діаграми використовуються для візуалізації та документування поведінки 

окремо взятого елементу, тому що полегшують розуміння систем, підсистем або 

класів, представляючи погляд ззовні на те, як ці елементи можуть бути 

використані у відповідному контексті. Крім того, такі діаграми важливі для 
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тестування виконуваних систем в процесі прямого проектування і для розуміння 

їх внутрішнього устрою при зворотньому проектуванні [313]. 

Розглянемо розроблену технологію розподілу завдань на обчислювальні 

ресурси у гетерогенних комп’ютерних системах, вказавши етапи технології в 

прив’язці до діаграми дій, декомпозувавши послідовні та паралельні етапи 

(рис. 5.3). 

Етап 1 стосується послідовного етапу, тому що дозволяє сформувати 

спрямованість і наповнюваність експерименту. Результатом роботи пешого етапу 

є зчитування та декодування конфігураційного файлу plugins.xml, завантаження 

основних плагінів системи для запуску процесу розподілу. 

Етап 2 може бути розподілений на дві паралельні складові, тому що 

формування (завантаження) завдань та обчислювальних ресурсів жодним чином 

не залежать один від одного. Як тільки почнеться завантаження вхідних даних, 

паралельно запускається етап 8. Роботу восьмого етапу можна назвати фоновою, 

тому що цей етап працює постійно: відбувається збереження статистичних даних 

(формування log-файлів, дозапис в БД даних про експерименти). 

Діаграма активностей – це послідовність тривалих за часом дій. Однак слід 

враховувати, що кожна дія може складатися з більш простих дій (етап 3): для 

кожного завдання, яке надійшло на вхід системи, відбувається згортання кортежу 

(модуль згортки), а також аналіз зв’язності задач в завданні (модуль аналізу 

зв’язності). Результатом роботи модуля згортки кортежу є перелік ресурсів, на 

яких кожне завдання може бути розподілено, модуль аналізу зв’язності надасть 

вибірку обчислювальних ресурсів по кожному з завдань, що надійшли [34, 93]. 

Отримання перерахованих параметрів для кожного завдання здійснюється 

паралельно, однак в діаграмі дій (етап 3) показано, що для кожного завдання 

послідовно повинні бути сформовані ці дані. 

Наступні три етапи є послідовними, проте на кожному з них відбувається 

паралельна робота за різними методами розподілу. Тому можлива паралельне 

виконання методів за різними обчислювальними ресурсами. 
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Етап 5: моделювання планів розподілу в середовищі моделювання GRASS

Етап 4: отримання плану розподілу по кожному методу розподілу

Етап 1: завдання параметрів експерименту

Етап 8: збір статистичної інформації
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Рисунок 5.3 – Діаграма активності інформаційної технології розподілу завдань 

 

На четвертому етапі за кожним методом відбувається отримання плану 

розподілів. Далі (етап 5) отримані плани моделюються в середовищі GRASS для 

отримання часу виконання пулу завдань. Після чого (етап 6) з урахуванням 

заданих експертом (системним адміністратором) критеріїв відбувається аналіз, 

результатом якого є вибір плану з мінімальним часом виконання пулу завдань та 

мінімальним простоєм обчислювальних ресурсів для конкретного пулу завдань. 

На сьомому етапі здійснюється пересилання завдання до обраного 

 
за кожним методом розподілу 
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обчислювального ресурсу. В ході передачі завдання здійснюються сповіщення 

всієї системи: з черги завдань видаляється розподілене завдання, обчислювальні 

ресурси отримують статус «зайняті», в блок резервування надходить інформація 

про їх зайнятість на певний час, який необхідний для виконання завдання, 

відбувається запис даних дій в log-файли (етап 8). Статистична інформація в 

процесі моделювання надходить в відповідні таблиці БД, вона використовується 

для прийняття рішень в процесі розподілу, а також допомогає провести аналіз 

завантаженості GRID-системи для подальшого зменшення коефіцієнту простою її 

ресурсів.  

На рис. 5.4 наведена тимчасова діаграма запропонованої інформаційної 

технології розподілу завдань. 
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Рисунок 5.4 – Часова діаграма інформаційної технології розподілу завдань 

 

Для більш зрозумілої роботи системи необхідний не тільки алгоритм 

послідовності дій, а й обмін повідомленнями між її об’єктами. У цьому може 

допомогти діаграма кооперації (взаємодії). У версії UML 2.0 з’явилася тимчасова 

діаграма, яка є різновидом діаграм взаємодії. Тимчасова діаграма – це сукупність 

діаграм станів і послідовності, призначена для відображення стану окремих 

об’єктів системи в ході взаємодії з часу [313].  
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Головну увагу в часовій діаграмі надають наочному зображенню статків 

потоків завдань та обчислювальних ресурсів, а також як вони змінюються в часі. 

 

 

5.2.3 Розробка підсистеми моніторингу мережного трафіку в кластерних 

системах 

 

В сучасних GRID-системах у ході розподілу завдань на обчислювальних 

ресурсах орієнтуються на один критерій (наприклад, продуктивність кластера). 

Доповнюючими сутностями критерію можуть бути задані умови обмеження типу 

«обсяг пам’яті не менше, ніж ...». При цьому абсолютно не враховуються такі 

параметри як пропускна здатність каналу зв’язку, його завантаження та затримка 

передачі даних в каналі. 

З огляду на практичні напрацювання, відомо, що доставка вхідних даних на 

відібраний обчислювальний ресурс або отримання вихідних даних займають 

певний відрізок часу, суміжний з часом виконання завдань. Рішенням даної задачі 

може бути: використання інфокомунікаційних мереж, які надають послуги за 

принципом «з максимальним зусиллям» (best effort), що вимагає певного запасу за 

пропускною здатностю. Іншим рішенням є зменшення часу доставки завдання до 

обчислювального ресурсу із забезпеченням заданої якості обслуговування, яке 

передбачає знання про завантаження проміжних елементів мережі. Оперування 

цією інформацією дозволяє доставити завдання до відібраного обчислювального 

ресурсу та повернути результат виконання, за часом не більше заданого. Тому для 

моніторингу завантаження проміжних елементів мережі необхідні відповідні 

мережні інструменти. 

Наразі в комп’ютерних мережах використовують ряд методів для 

моніторингу мережного трафіку: 

- моніторинг на канальному рівні (SNMP); 

- моніторинг на мережному, частково прикладному рівні (RMON); 

- моніторинг мережі «в цілому». 

Однак використання поданих методів має ряд особливостей, які 
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ускладнюють моніторинг мережного трафіку для клас тарних та GRID-систем 

великих розмірів [77]. 

Використання SNMP (Simple Network Management Protocol) і RMON 

(Remote MONitoring) потребує підтримки їх за допомогою додаткового 

мережного обладнання, що призводить до необхідності збільшення 

продуктивності наданого обладнання, а значить і його вартості [314]. Найчастіше 

виробники в своїх пристроях частково реалізують можливості SNMP та RMON, 

тому що зазначені технології завантажують своїм трафіком канали зв’язку. Тому 

виробники мережного обладнання створюють власні технології моніторингу. На 

сьогодні в комп’ютерних мережах функціонують протоколи NetFlow (Cisco 

Systems) та sFlow (Hewlett-Packard), специфікації яких є відкритими. Це призвело 

до їх широкого поширення. Особливістю протоколів NetFlow та sFlow є 

використання колектора, в функції якого входить збір і опрацювання інформації 

про мережний трафік від агентів сегмента мережі, що істотно знижує обсяг 

трафіку, який передається для моніторингу. Відмінність протоколу sFlow від 

NetFlow полягає в тому, що він орієнтований на аналізі статистичної вибірки 

пакетів, що також знижує обсяг службового трафіку. 

Вищенаведені технології, що використовуються для моніторингу мережного 

трафіку в GRID-системах, спіткають ряд проблем: 

- територіальна розподіленість обчислювальних ресурсів призводить до 

зростання проміжних елементів мережі; 

- проміжні елементи (підмережі) можуть належати різним власникам, які 

реалізують відмінні один від одного підходи моніторингу мережного трафіку та 

забезпечення доступу для отриманої інформації; 

- унеможливлення контролю за стиками мереж провайдерів; 

- кросплатформність мережного обладнання та програмного забезпечення; 

- вартість готових рішень зависока, а набір функцій, які вони надають 

користувачам вузькоспеціалізовані. 

З огляду на це, задача моніторингу мережних ресурсів GRID-систем і 

мережного трафіку зокрема є актуальною задачею для забезпечення необхідної 
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якості обслуговування під час передачі великих обсягів даних між різними 

обчислювальними ресурсами (QoS). 

Запропонована архітектура підсистеми моніторингу має характеризуватись 

такими функціями: 

- постійний збір статистичної інформації від агентів мережі та передача 

підсумкових результатів; 

- моніторинг мережного трафіку за основними мережними протоколами 

різних рівнів OSI та програмно-апаратних платформ; 

- вирішення питань, пов’язаних з доступом до мережних ресурсів різних 

провайдерів; 

- прогнозування завантаженості мережі на підставі поточної та зібраної 

інформації про її  стан. 

Розробка системи моніторингу, з перерахованими вище можливостями, 

призводить до значних затрат. При цьому система повинна враховувати 

особливості запропонованої інформаційної технології.  Отже, для зменшення 

витрат, пов’язаних з розробкою системи моніторингу трафіку, рекомендується 

максимально використовувати існуючі стандарти технологій моніторингу 

мережного трафіку та розробити інтерфейс, який використовує різні технології 

моніторингу мережного трафіку в єдиній системі. Архітектура запропонованої 

підсистеми моніторингу мережного трафіку [48] показана на рис. 5.5. 

Точка моніторингу – це агент моніторингу трафіку (SNMP, RMON), який 

розміщений в необхідних мережних сегментах. Зонд – це інтерфейс для точок 

моніторингу, які розроблені за різними мережними технологіями. Він виконує 

функцію фільтрації, що надходить від агентів, інформації про мережний трафік, за 

раніше заданими критеріями. Зонд можливо реалізувати як програмне 

забезпечення (серверу або маршрутизатора), апаратно-програмне забезпечення 

або у вигляді апаратної частини маршрутизатора. 
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 Рисунок 5.5 – Архітектура підсистеми моніторингу мережного трафіку 

 

Колектор складається з двох частин: агента та менеджера. Менеджер 

відповідає за функцію збору, аналізу та зберігання інформації, отриманої від 

зондів, а також надає інтерфейс для налаштування конкретного зонду. Агент 

призначений для зв’язку мережного сегменту моніторингу з адміністративною 

підсистемою GRID-середовища через загальну мережу. Він виконує функції 

аунтефікації та розподілу доступу до запитуваної інформації. 

Функціями адміністративної підсистеми GRID-середовища є: 

- налаштування колекторів відповідно зі стратегією моніторингу; 

- опитування колекторів для отримання необхідної інформації про 

мережний трафік; 

- прогнозування стану мережі; 

- розподіл завдань за мережними сегментами (обчислювальним ресурсам) з 

урахуванням отриманої від колекторів інформації [315]. 

Запропонована архітектура системи моніторингу мережного трафіку в 

інфокомунікаційних мережах дозволяє підвищити ефективність розподілу завдань 

на обчислювальних ресурсах в GRID-системі завдяки врахуванню додаткових 

факторів, які орієнтовані на завантаженість каналів передачі даних і їх пропускну 

здатність. Запропонована система моніторингу може бути реалізована як надбудова 

в програмному забезпеченні планувальника завдань в GRID-системах [48]. 
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5.2.4 Розробка функціональної моделі модуля розподілу потоку завдань 

 

На рисунку 5.6 представлена структурна схема розробленого модуля 

розподілу потоку завдань на обчислювальних ресурсах Algorithm Loader.  

Вона складається з чотирьох окремих блоків, а для коректної роботи 

використовує потоки завдань і обчислювальних ресурсів, які формуються поза 

модулем згідно раніше заданих правил (кортежі 3.16, 3.17) [56]. 

 

 

Рисунок 5.6  – Структура розробленого модуля розподілу потоку завдань на 

обчислювальних ресурсах (Algorithm Loader) 

 

У середовищі моделювання GRASS було прийнято ряд правил, одним з 

яких є, те, що завдання, у міру проходження в системі може змінювати свій стан. 

Так, завдання у черзі характеризуються одним з восьми значень: 

- Failed – завдання завершено з помилкою; 
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- Finished – завдання завершено успішно; 

- Invalid – некоректне завдання або помилка роботи системи; 

- Running – завдання виконується на обчислювальному ресурсі; 

- Timeout – завдання знято з виконання відповідно до тайм-ауту; 

- Waiting – завдання очікує розподілу в черзі; 

- Cancelled – виконання завдання скасовано через відсутність в системі 

заявлених постачальником завдань вимог щодо обчислювальних ресурсів; 

- Planned – завдання заплановано для виконання при виборі методів Backfill 

та Backfill_mod. 

В процесі надходження завдань до системи відбувається постійна перевірка 

наявності завдань у черзі. Якщо кількість завдань стану Waiting дорівнює чи 

перевищує параметр tasks_count, то надходить повідомлення про те, що ці 

завдання можуть бути обслуговані цією системою і, відповідно до обраного 

методу (методів) розподілу, відбудеться побудова плану (планів) запуску завдань 

на обчислювальних ресурсах. 

Блок методів розподілу містить такі методи: First-Come First-Served (FCFS), 

Last In First Out (LIFO), Highest Priority First (HPF), метод зворотнього заповнення 

(Backfill), модифікований метод зворотнього заповнення з урахуванням 

пропускної здатності і ширини каналу зв’язку (Backfill_mod), метод лінійного 

програмування (Simplex), метод розподілу за вивільними ресурсами (Smart). 

Кожен з представлених методів використовує свій набір параметрів для 

розподілу. Винятками є методи FCFS і LIFO, тому що – це найпростіші алгоритми 

розподілу і для їх розподілу не потрібно формування додаткових параметрів. 

Після активації модулів Tasks Generators (формування черги) та Resources 

Generators (формування ресурсів), починає роботу модуль згортки кортежу, який 

здійснює обчислення узагальненого критерію оцінки для кожного завдання (3.2), 

що дозволяє більш продуктивно керувати процесом розподілу завдань на 

обчислювальних ресурсах. 

Результатом роботи модуля згортки кортежу за кожним завданням є 

множина  , що складається з підмножини  ,partR j
r
jZi
 K...,,1=j
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 (обчислювальні ресурси, які були відібрані з кожного завдання на 

підставі узагальненого критерію оцінки завдання) та  

(підмножина коефіцієнтів використання обчислювальних ресурсів, що показує, 

яку частину обчислювального ресурсу буде займати завдання в процесі його 

виконання). 

За допомогою модуля аналізу зв’язності є можливість аналізу зв’язності 

задач в завданні. Якщо задачі в завданні мають високу зв’язність (необхідний 

інтенсивний обмін інформацією між задачамі в завданнями в ході їх виконання) 

або для цього завдання необхідна передача великого обсягу вхідних або вихідних 

даних, то у ході розподілу задач із завдання пріоритет буде поставлений на підбір 

обчислювальних ресурсів таким чином, аби зменшити час на передачу даних між 

ними. 

Для розподілу завдань на обчислювальні ресурси планувальнику (брокеру) 

необхідно отримати інформацію про стан системи в цілому та про вимоги 

завдань. На підставі цієї інформації будується план, який для кожного завдання 

визначає обчислювальний ресурс, що відповідає за раніше вказаними вимогам. 

Якщо перед початком експерименту в файлі plugins.xml було обрано кілька 

методів розподілу, то таких планів буде теж кілька (відповідно до обраних 

методів розподілу). Також в ході експерименту збирається статистична 

інформація про завантаженість системи, час перебування завдання в системі та 

черзі. 

Блок транспортування завдання до обчислювального ресурсу здійснює, 

власне, доставку завдання до обраного ресурсу, присвоює завданням стан Running 

та резервує ресурс (ресурси) на час виконання завдання. Після закінчення часу, 

запланованого на виконання завдання, плагіном Distributor виконується метод 

terminateTask(), який відповідає за видалення завдання із черги та повернення 

обчислювальних ресурсів для подальшого використання в GRID-системі. 

 

{ }K...,,1=j,R r
j

{ }K...,,1=j,part j
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5.2.5 Розробка структури бази даних і використання її в середовищі 

моделювання  

 

На сьогодні для успішного функціонування організацій, потрібна розвинена 

інформаційна система, яка реалізує автоматизований процес збору та 

опрацювання даних. Одним з найбільш зручних засобів для раціонального та 

ефективного зберігання інформації є бази даних (БД).  

База даних – це організована за певними правилами сукупність даних про 

процеси, об’єкти, явища і події, які стосуються заданої сфери [316]. Додатки БД 

забезпечують користувачам надійний захист інформації від випадкової втрати або 

псування, а також забезпечують механізмами для пошуку інформації. 

БД організовується таким чином, щоб мати можливість забезпечувати 

інформаційні запити користувачів, розподілено зберігати ряд даних. Більшість 

сучасних баз даних мають реляційну структуру. У таких БД всі дані можуть бути 

представленими у вигляді простих таблиць, які розбиті на рядки та стовпці, на 

перетині яких розташовуються дані. Таблиці в реляційних базах даних мають такі 

властивості: 

- таблиця не може мати два однакові рядки; 

- стовпчики розташовуються в порядку, заданому у ході створення таблиці; 

- кожен стовпець має своє унікальне ім’я та конкретний тип; 

- на перетині рядків і стовпців може перебувати тільки атомарне значення 

(одне значення, яка не є в групі значень). 

Розробка структури бази даних – це одна з найважливіших задач, що 

вирішуються під час проектування БД. Структура БД містить: набір форм, 

таблиць, зв’язків між ними; є основним проектним рішенням під час створення 

додатків з використанням БД. Створена структура БД описується на мові 

визначення даних системи управління базами даних (СКБД). Будь-яка СУБД 

дозволяє виконувати ряд операцій з даними: 

- додання (видалення) записів у таблиці; 

- оновлення окремо взятих полів в одній або кількох записах таблиць; 
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- пошук записів за заданими запитами. 

Проектування БД починається з побудови концептуальної моделі, яка 

відображає предметну галузь. Далі відбувається перетворення концептуальної 

моделі в реляційну. Для цього необхідно перерахувати наявні таблиці із 

зазначенням первинних ключів, а також провести нормалізацію. 

Первинним ключем (primary key – РК) виступає стовпець, значення якого у 

всіх рядках таблиці різні. Первинні ключі можуть бути двох типів: логічні та 

СУРОгатні. Перевагою використання сурогатних ключів відносно логічних є 

можливість абстрагувати ключі від реальних даних. Сурогатний ключ – це 

додаткове поле в базі даних, тобто порядковий номер запису. 

Зовнішнім ключем (foreign key – FK) виступає стовпець (стовпці), які 

застосовується для примусового встановлення зв’язку між даними в двох різних 

таблицях, тобто описують їх первинний ключ. 

Нормалізація – це процес організації даних в БД, який передбачає створення 

таблиць та встановлення зв’язків між ними відповідно до обумовлених правил, які 

спрямовані на забезпечення захисту даних. Запропоновані дії роблять базу даних 

більш гнучкою, усувають надмірність і неузгоджені залежностей. 

Після того, як концептуальна модель перетворена у реляційну, необхідно її 

реалізувати в конкретній СУБД. Основним об’єктом СУБД є таблиці. Побудова і 

заповнення таблиць починається з тих таблиць, які є головними, в даному випадку 

це таблиці «Завдання» та «Ресурси». Далі відбувається підключення до них 

додаткових таблиць, які конкретизують (уточнюють) інформацію. 

Розробка таблиць БД починається з опису таблиць, тобто необхідно 

конкретизувати структуру таблиці. Під цим розуміється: опис найменувань, типів 

полів, ряд додаткових характеристик (формат і критерії перевірки даних, що 

вводяться). Крім опису структури таблиць задаються типи зв’язків між ними, які 

дозволяють регулювати зв’язки між об’єктами предметної області. 

На завершальному етапі процесу проектування структури таблиці 

відбувається визначення ключів та індексів. Після створення опису структури 

таблиці необхідно перейти в режим безпосереднього введення в неї даних. На 
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основі створених таблиць в подальшому створюються запити, звіти, призначені 

для користувача форми, що і складає реляційну базу даних. 

Запит – це вимога, яку висуває користувач на вилучення інформації з 

таблиць бази даних, на внесення змін в базу даних, а також на виконання 

обчислень над даними. СУБД дозволяють створювати запити трьох типів: запити 

на вибірку, перехресні запити, запити на внесення змін в базу даних. Розглянемо 

ці типи. 

Результатом запиту на вибірку є динамічна таблиця, яка може бути 

переглянута та проаналізована у подальшому. Запит на вибірку дозволяє: 

- включати в результуючу таблицю поля з однієї або декількох таблиць в 

потрібному порядку; 

- вибирати записи, що задовольняють умовам відбору; 

- здійснювати обчислення над полями бази даних. 

На рис. 5.7 показана структура бази даних, яка була розроблена. 
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Рисунок 5.7 – Структура запропонованої бази даних, яка використовується в 

середовищі моделювання GRASS 
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Результатом роботи перехресного запиту є відображення результатів 

підсумкових статистичних розрахунків над значеннями деякого поля. 

У процесі проведення експериментів можуть виникнути ситуації, коли 

необхідно здійснити аналіз отриманих результатів. Для таких цілей в системі є 

модуль скриптових інтерфейсів (Script Interfaces), який дозволяє користувачу 

сформувати запити, потрібні для отримання необхідної інформації. 

Сучасні GRID-системи працюють під управлінням ОС Scientific Linux. Цей 

дистрибутив містить набір програмних компонентів, які необхідні для організації 

серверної інфраструктури. На базі Scientific Linux можуть бути створені різні 

структури: поштовий сервер, сервер збереження даних, web-сервер, сервер БД 

тощо. До складу дистрибутива входить ряд компонентів, які необхідні для 

створення кластерної інфраструктури різного призначення: обчислювальних 

кластерів, кластерів високої надійності і кластерів з балансуванням навантаження. 

Як правило, сервер БД в Scientific Linux реалізується за допомогою MySQL-

системи (або PostgreSQL) керування базами даних, ПО якої є відкритим, що 

дозволяє застосовувати і модернізувати його під свої завдання. 

 

5.3 Розробка інформаційної технології забезпечення функціональної 

стійкості розподіленого обчислювального процесу  

 

Інформаційна технологія забезпечення функціональної стійкості базується 

на комплексі розроблених методах: на основі дампів пам’яті (підрозділ 4.9), 

протоколів змін даних (підрозділ 4.10) та мажоритарному (4.11) [96, 101, 104, 105, 

107, 109]. Вібір методу залежить від адміністратора кластеру в автоматичному 

режимі або здійснюється автоматично СУРО. Політику управління в останньому 

випадку можливо задати конфігураційним файлом або з допомогою скриптов 

плагину [54, 69, 75].   

 

  



276 

5.3.1 Застосування клієнт-серверної моделі в організації функціональної 

стійкості 

 

Анформаційна технологія забезпечення функціональної стійкості 

програмної системи буде корисна у випадках, коли немає необхідності будь-

якими засобами забезпечити "повну" відмовостійкість системи, а досить в разі 

виникнення відмови відновити роботу цільового програмного забезпечення з 

мінімальною затримкою і мінімальною втратою інформації. Архітектура 

фрейворка для реалізації цієї ідеї описана в [100]. 

Виходячи з поставлених завдань було вирішено взяти за основу 

розроблюваної системи концепцію кластера високої доступності (КВД), який має 

на увазі забезпечення відмовостійкості за рахунок автоматичного визначення 

відмови обладнання і подальшого запуску сервісу на справному вузлі кластера. 

Програмну систему, що реалізує інформаційну технологію можливо 

представити у вигляді: 

               ,  

 

де Sr – множина серверів, Pr – безліч програм, що запускаються, надійність яких 

необхідно підвищити, Zt – програми-зонди, які здійснюють запуск і моніторинг 

ресурсів цільових програм, а також забезпечують прийом і передачу цих ресурсів 

на сервер. Загальна схема програмної системи зображена на рис. 5.13. 

КВД умовно можна поділити на два подкластера: обчислювальний і кластер 

сховища (рис. 5.8). До обчислювальному кластеру в даному випадку відносяться 

вузли (клієнти), на яких знаходяться локальні програми (ЛП) і програми-зонди 

(ПЗ). Розглянемо більш детально цю частину системи і кожну її складову. Під ЛП 

ми будемо розуміти певне програмне забезпечення, функціональну стійкість 

якого необхідно підтримувати протягом великого інтервалу часу.  Наразі 

неможливо створити єдину універсальну систему, здатну взаємодіяти з будь-

якими видами ПЗ. У зв'язку з цим ми вносимо кілька вимог для можливості 

взаємодії програми з нашою системою: 
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Рисунок 5.8 – Загальна схема системи на основі моделі клієнт – сервер 

 

1) ПЗ повинне періодично зберігати проміжні результати роботи у 

зовнішній файл (це може бути звичайний текстовий файл, файл бази даних або 

будь-який інший); 

2) ПЗ має підтримувати запуск в двох режимах: «з чистого аркуша» і з 

певного місця, використовуючи свої ж збережені дані якщо вони є. 

Програмою-зондом є частина системи, яка працює теж на стороні клієнта. 

Така програма в залежності від початкових налаштувань працює в одному з двох 

режимів (активний і пасивний) і в кожному режимі виконує кілька функцій. При 

роботі в активному режимі ПЗ з'єднується з обраним сервером, відправляє 

інформацію про обраний режим і запускається програмою. Це дозволяє правильно 

сортувати дані на сервері і, відповідно, паралельно підтримувати живучість 

відразу декількох програм, що запускаються. Після чого ПЗ виконує початковий 

"чистий запуск" (без даних для відновлення) цільового ПЗ. Далі виконується 

моніторинг ресурсів ЛП і періодично відправляє збережені дані на сервер. 

Загальна схема роботи клієнта зображена на рис. 5.9. Для коректної роботи 

системи рекомендується мати одного активного клієнта для певної ЗП.  
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Рисунок 5.9 – Схема роботи клієнта з данними 

 

У разі налаштування на пасивний режим ПЗ поводиться інакше. 

Виконується підключення до сервера і очікування передачі даних від сервера. При 

появі даних ПЗ зберігає їх і запускає необхідне ПО вже в режимі відновлення. 

Після чого ПЗ виконує функції активного клієнта. 

Інша частина – кластер сховища який, в нашому випадку, складається з 

декількох серверів. Сервер зберігає інформацію про всі доступні клієнтів. Також в 

його функції входить прийом даних від клієнтів, сортування даних і, в разі збою 

на поточному активному клієнті, відправка даних доступному клієнту. 

Структурна схема сервера зображена на рисунку 5.10. 

Оскільки система підтримує одночасну роботу з різними ЛП, дуже важливо 

правильно сортувати дані на сервері. Для цього на сервері для кожного 

підключеного клієнта створюється персональна папка з назвою у вигляді IP-

адреси клієнта, а всередині неї створюється папка для кожної ЛП на цьому 

клієнті. Для назви використовується прийнятий від клієнта унікальний ключ. Така 

ієрархія дозволяє впорядкувати дані і працювати з декількома ЛП на кожному 

клієнті. 
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Рисунок 5.10 – Структурна схема сервера 

 

Забезпечуючи можливість відновлення працездатності ПЗ на клієнтської 

частини не можна забувати про можливість збою на сервері. Підвищення 

надійності серверної частини можна домогтися декількома способами. 

Наприклад, за рахунок підвищення відмовостійкості апаратної частини або за 

рахунок апаратної надмірності. 

Зрозуміло, що дана система є досить специфічною в плані областей 

застосування. Такі області як банківська або оборонна сфери виразно вирішують 

завдання щодо забезпечення живучості програмного забезпечення подібним 

чином і дані, якими там оперують, повинні бути надійно захищені і зберігатися 

локально, без зовнішнього доступу [57]. 

Ще одним прикладом можна назвати звичайну комп'ютерну лабораторію в 

навчальному закладі. Велика кількість комп’ютерів, об’єднаних в локальну 

мережу – це і є всі умови для роботи даної системи. При виникненні збою на 

одному з комп'ютерів можна відразу продовжити роботу на іншому вільному 

компьютері. 

Також хорошим прикладом застосування подібної системи буде ситуація, 

коли опрацювання даних вимагає величезних ресурсних витрат і потужного 

устаткування. В такому випадку підтримують живучість ПЗ, наприклад, методом 

апаратної надмірності (програма працює паралельно на декількох комп'ютерах) 

буде на порядок дорожче. Для виконання одного завдання повинно бути задіяно 
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як мінімум два потужних комп'ютери. При використанні нашого рішення другий 

комп'ютер буде задіяний тільки в разі потреби, в решту часу на ньому можуть 

виконуватися будь-які інші завдання. 

 

5.3.2 Основні етапи інформаційної технології забезпечення функціональної 

стійкості  

 

Система підтримки функціональної стійкості складається з двох частин: 

серверної і клієнтської. Клієнтська частина представлена єдиним класом Client, 

який об'єднує в собі такі завдання як запуск локальної програми, роботу з 

файловою системою, прийом і передачу даних по мережі. Серверна частина 

містить клас Server, де зосереджена основна логіка програми, і клас User, який 

зберігає настройки кожного підключеного користувача. 

Для взаємодії клієнта і сервера в локальній мережі використовується 

протокол TCP. Платформа фреймворка (на прикладі .NET) для роботи з цим 

протоколом надає простір імен System.Net.Sockets (сокет є кросс-платформенним 

об’єктом осіх мережних операційних систем). Цей простір імен містить не тільки 

такі низькорівневі класи, як Socket, а й класи високого рівня TcpClient і 

TcpListener, що пропонують прості інтерфейси для взаємодії через TCP. На 

відміну від класу Socket, в якому для відправки та отримання даних 

застосовується побайтовой підхід, класи TcpClient і TcpListener дотримуються 

потокової моделі. У цих класах все взаємодія між клієнтом і сервером базується 

на потоці з використанням класу NetworkStream. Саме ці класи 

використовувалися при реалізації системи. Інформаційну технологію можна 

представити у вигляді окремих етапів. На рис. 5.11 представлена інформаційна 

технологія забезпечення функціональної стійкості обчислювального процесу, 

даіграма активностей якої наведена на рис 5.12. 
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Рисунок 5.11 – Інформаційна технологія забезпечення функціональної стійкості 

обчислювального процесу 

 

Етап 1. СУРО паралельно виконує старт клієнта (клиєнтів) та серверу 

(сервірів) на віддалених обчислювальних ресурсах. Таким чином, паралельно 

починають виконуватись етапи 2 та 10. 

Етап 2. Після запуску програми клієнта виконується початкова настройка. В 

інформаційнцу консоль системи моніторінгу [48, 68] послідовно вводяться: шлях 

до виконуваного файлу сторонньої програми, шлях до місця зберігання ресурсів 

сторонньою програмою і IP-адреса сервера для підключення. 

Етап 3. Підключення до сервера. Виконується спроба підключення до 

сервера за вказаною IP-адресою. У разі невдачі виводиться повідомлення з 

проханням вказати інший IP-адресу (у автоматизованому режимі). 

Етап 4. Вибір режиму роботи клієнта. СУРО вибирає режим роботи 

(активний чи пасивний). Інформація про обраний режим відправляється на сервер. 
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Якщо режім активний, перехід до етапу 5, якщо пасивний – до етапу.  

Етап 5. Запуск локальної програми. Виконується запуск процесу по 

заданому раніше алгоритму. Процес запускається без вхідних параметрів на 

відновлення. 

Етап 6. Передача даних. У циклі з заданим інтервалом виконується передача 

даних, що зберігаються програмою, на сервер. Це може бути дамп пам’яті або 

журнал зміни даних локальної програми. Перехід к 7-му етапу у разі завершення 

виконання локальної програми. 

Етап 7. Передача результатів виконання локальної програми. Зберегання 

логів системи моніторінгу клієнта в базі даних. 

Етап 8. Очікування та завантаження файлу від сервера. Проводиться спроба 

читання даних з мержного потоку. При появі даних в потоці клієнт зберігає всі 

дані стану локальної програми з іншого обчислювального ресурсу. 

Етап 9. Виконується запуск програми в режимі відновлення, тобто процес 

запускається з вхідним параметром, куди передається шлях до прийнятих від 

даних сервера. Перехід до етапу 6. 

Алгоритм роботи серверної частини можна представити у вигляді 

наступного переліку операцій. 

Етап 10. Запуск програми сервера. Після запуску виконується ініціалізація 

полів класу (IP-адреса, список підключених клієнтів і ін.). В консоль системи 

моніторінгу виводиться повідомлення з IP-адресою сервера в локальній мережі. 

Створюється об'єкт - слухач TcpListener для обробки вхідних з'єднань. Потім в 

окремому потоці створюється і запускається таймер для періодичної перевірки 

станів з'єднань підключених клієнтів. Після чого запускається функція 

прослуховування  мережного потоку і сервер очікує підключення клієнта. 

Етап 11. Підключення клієнта. Як тільки серверу вдається отримати 

інформацію про клієнта, створюється і записується в колекцію об'єкт User з 

такими властивостями як: IP-адреса, TcpClient і стан підключення. Далі 

створюється мережний потік для взаємодії даного клієнта і сервера. Паралельно 

сервер продовжує очікувати підключення нових клієнтів. 
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Етап 12. Прийом даних. З певним інтервалом від активного клієнта будуть 

приходити дані. При кожному прийомі даних сервер зберігає їх в папку, ім'я якої 

відповідає IP-адресі клієнта та номеру локальної програми в завданні. 

 

 

Рисунок 5.17 – Діаграма активності інформаційної технології забезпечення 

функціональної стійкості обчислювального процесу 
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Етап 13. Розрив з'єднання з клієнтом. Якщо вважати дані з мережного 

потоку не вдається, сервер виконує кілька спроб читання після чого змінює статус 

клієнта на «Неактивний». В окремому потоці (thread) періодично перевіряється 

стан всіх підключених клієнтів і «Неактивні» клієнти видаляються з колекції. 

Етап 14. Передача даних для відновлення. Після розриву з'єднання зі списку 

всіх клієнтів вибирається підключений клієнт, який є в режимі очікування, 

виконується спроба підключення і, в разі успіху, стан клієнта змінюється на 

«Активний» і виконується передача даних для відновлення. 

Етап 15. Перевірка умови завершення роботи серверу. Якщо сервер 

продовжує роботу, перехід к Етапу 11. 

Етап 16. Завершення роботи серверу, зберегання логів системи моніторінгу 

сервера в базі даних. 

Алгоритми роботи клиєнта та серверу наведено у вигляді UML-діаграми 

(рис. А.10). 

 

5.3.3 Особливості реалізації клієнта та сервера 

 

Як вказано вище, клієнтська частина системи представлена єдиним класом 

Client. У конструкторі класу викликаються функції для первинної настройки 

програми при старті. Таким чином, при запуску першим кроком необхідно 

вказати шлях до виконуваного файлу цільової програми. Потім вказується шлях 

до папки, де цільова програма буде зберігати свої дані під час роботи і IP-адреса 

сервера, до якого потрібно підключитися. Всі ці дані записуються в поля класу в 

конструкторі і будуть використовуватися в подальшому. Після вказівки IP-адреси 

проводиться спроба з'єднання з сервером. Для створення з'єднання 

инициализируется новий об'єкт типу TcpClient і використовується метод Сonnect. 

Якщо з'єднання встановити не вдалося, програма запропонує користувачеві 

ввести іншу IP-адресу. В іншому випадку, проініціалізуваний об'єкт буде 

записаний у відповідне поле класу і користувач отримає повідомлення про 

успішне з'єднання з сервером. Після установки з'єднання СУРО буде 
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запропоновано вибрати початковий режим роботи програми (активний чи 

пасивний), як зображено на рис. А.11а). 

Інформація про обраний режим відразу відправляється на сервер. Для 

отримання мережного потоку використовується метод GetStream об'єкта TcpClient 

і потік записується в поле типу NetworkStream. Відправка даних виконується 

шляхом перекладу команди, сформованої при виборі режиму роботи програми, в 

масив байт і записи цього масиву в отриманий потік. Далі в залежності від 

обраного режиму викликається певна функція. 

У разі вибору активного режиму насамперед запускається цільова програма, 

яка використовує шлях до файлу локальної програми з поля класу. Для запуску 

процесу використовувався метод Start класу Process, що входить в збірку 

System.dll. Метод має багато перевантажень, але в даному випадку необхідно 

запустити програму в звичайному режимі, тому в метод передається один 

параметр – шлях до файлу. 

Наступним кроком запускається моніторинг і відправка збережених 

програмою даних на сервер. Оскільки відправка даних повинна відбуватися 

періодично, із заданим інтервалом, використовується стандартний клас Timer. 

Таймером при ініціалізації задається інтервал і властивості Enabled присвоюється 

значення «true». Для виконання певних дій із заданою періодичністю 

обробляється подія таймера Elapsed. Оброблювачем є функція SendFile, в якій і 

знаходиться весь алгоритм передачі файлу. 

Для передачі файлу від сервера клієнту і навпаки використовується один і 

той же алгоритм. Передача файлу виконується за наступним алгоритмом. 

1. За допомогою об'єкта FileStream файл з даними резервування 

відкривається для читання. 

2. Фіксується інформація про файл (ім'я та розмір). 

3. Файл транслюється в послідовність байтів. 

4. Обчислюється розмір імені файлу і транслюється в масив байтів. 

5. Масив байтів з довжиною імені файлу записується в мережний потік. 

6. Масив байтів з ім'ям файлу записується в мережний потік; 
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7. Розмір файлу транслюється в байти і записується в мережний потік; 

8. Створюється тимчасовий буфер для завантаження даних з файлу. У 

циклі, кількість обертів якого дорівнює розміру буфера, з файлу в буфер 

зчитуються дані і записуються в мережний потік. Вихід з циклу відбувається тоді, 

коли вся інформація з файлу буде завантажена та передана. 

Описані вище дії виконуються до примусового завершення роботи 

клієнтської частини системи або виникнення збою (рис. А.11б)).  

Якщо при старті програми користувач вибрав пасивний режим, алгоритм 

роботи буде інший. Спершу буде викликана функція, що відповідає за прийом 

даних від сервера. Прийом файлу відбувається за наступним алгоритмом. 

1. З мережного потоку завантажується довжина імені файлу. Дана дія 

необхідно для точного визначення кількості байтів, які необхідно буде віднімати з 

потоку для прийняття імені файлу. 

2. З мережного потоку зчитується ім'я файлу і перетворюється з масиву байт 

в рядок. 

3. За допомогою об'єкта FileStream створюється файл з заданим ім’ям і 

відкривається для запису в потоці. 

4. З мережного потоку зчитується розмір файлу. 

5. З мережного потоку зчитуються дані і записуються в файл. Читання з 

потоку проводиться доти, доки розмір файлу не дорівнюватиме розміру, 

переданому від сервера. 

Кожна дія з наведеного алгоритму логірується системою моніторінгу. 

Після успішного завантаження файлу виконується запуск процесу 

відновлюваної програми, але використовується інша сігнатура методу 

Process.Start. Першим параметром передається шлях до файлу локальної 

програми. Другим параметром передається шлях до файлу з даними для 

відновлення.  

Після запуску цільової програми виконуються ті ж дії, що і під час 

активного режиму роботи клієнта, тобто запускається таймер і з заданою 

періодичністю викликається функція SendFile для передачі збережених даних на 
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сервер. 

Серверну частину системи було вирішено реалізувати у вигляді 

консольного застосування. Програма складається з 2-х основних класів: клас User, 

який використовується для зберігання необхідної інформації про кожного 

підключеному клієнта і сам клас Server містить основну логіку роботи програми і 

колекцію підключених клієнтів у вигляді List <User>. Також використовується 

статичний клас NetworkHelper, який містить методи для відправки і прийому 

файлів. 

У конструкторі класу Sever виконується ініціалізація полів для зберігання 

IP-адреси, порти і списку підключених клієнтів. Після запуску програми в 

консоль буде виведений локальний IP-адресу сервера і інформація про те, що 

сервер запущений (рис. А.11 в)). Далі створюється екземпляр класу TcpListener, 

який необхідний для обробки вхідних мережних підключень. Також створюється 

окремий потік за допомогою класу Thread і налаштовується таймер. Таймер 

необхідний для періодичної перевірки стану підключених клієнтів, для цього на 

подію Timer.Elapsed встановлюєьбся функція-обробник, де і буде виконуватися 

перевірка стану клієнтів. Далі активується об'єкт “прослуховувач”, створений 

раніше, і очікує появи запиту на підключення. В На цьому етапі програма буде 

виконуватись доти, доки клієнт не підключиться до сервера. 

При появі вхідного підключення створюється екземпляр класу TcpClient, 

який створюється при кожному новому підключенні і зберігає в собі з'єднання з 

клієнтом. Потім з мережного потоку зчитуються дані про режим роботи клієнта 

(клієнт при підключенні до сервера насамперед відсилає інформацію з 

налаштованим режимом роботи). Далі створюється екземпляр класу User, 

заповнюється отриманою інформацією, додається в колекцію підключених 

клієнтів (рис. А.11 г)). Після додавання або видалення клієнта логується список 

IP-адрес всіх підключених клієнтів на поточний момент. 

Якщо підключений клієнт налаштований на «Активний» стан, подальша 

взаємодія з ним буде відбуватися в окремому потоці, в іншому випадку окремий 

потік не створюється, так як ніяких дій з «пасивним» клієнтом виконувати не 
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потрібно. В основному потоці програма продовжує обробляти вхідні 

підключення. 

Алгоритм для прийому файлу ідентичний тому, що використовується на 

клієнтської частини системи. Метод з реалізацій цього алгоритму викликається з 

статичного класу. Отриманий файл зберігається в папку, ім'я якої є IP-адресою 

даного клієнта. 

У разі втрати з'єднання з клієнтом дані з мережного потоку буде неможливо 

отримати. Щоб переконатися, що це не випадкова помилка, виконуються кілька 

спроб відновити з'єднання (залежить від стратегії управління). У разі невдачі 

потік виконання і мережний потік закриваються, а відключеному клієнту 

виставляється статус «0». Міняти статус необхідно для коректного видалення 

відключених клієнтів. Прийом даних виконується в одному потоці, а видалення 

клієнта з колекції та перевірка статусів в інших. Якщо під час перебування клієнта 

з нульовим статусом виявляється що клієнт був активним, з колекції вибирається 

перший клієнт зі статусом «2» (в режимі очікування), статус змінюється на 

«Активний» та виконується передача файлу (рис. А.12). 

Клієнт після отримання файлу запускає програму з використанням 

отриманих даних і починає періодично передавати нові дані на сервер. На сервері, 

після відправки файлу, використовується екземпляр класу TcpClient поточного 

активного клієнта для отримання мережного потоку та продовжує 

прослуховувати мережу. 

 
5.4 Розробка та інтеграція програмного забезпечення системи моделювання 

до інформаційної технології управління розподіленими обчисленнями  

 

Програмне забезпечення, реалізоване в рамках дисертаційної роботи, можна 

розбити на дві частини. Перша з них реалізує алгоритми аналізу розподілених 

імітаційних моделей і буде описана в пункті 5.3.1. Друга – розподілена система 

моделювання GRASS, яка використовувалася для проведення експериментів за 

оцінкою результатів, отриманих в результаті дисертаційної роботи. 
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Система моделювання GRASS буде описана описана в пункті 5.3.2. Крім 

цього, її структура, функціональність та особливість використання пройшла 

апробацію [34, 85, 88, 89, 92, 95, 99]. 

  
5.4.1 Програмні засоби проведення аналізу розподілених програмних 

завдань 

 

Після запуску програма переходить в стан очікування введення параметрів 

моделі, що відповідає отриманню повідомлення WM_COMMAND від компонента 

edit – IDC_STEP1_OK. Програма зчитує значення, введене користувачем за 

допомогою функції GetEditValue()  і, якщо воно потрапляє в інтервал від 0 до 100, 

то програма переходить на наступний крок, в іншому випадку видає повідомлення 

про некоректність введених даних. 

На другому кроці користувач повинен ввести стартові параметри для кожної 

моделі. Програма очікує повідомлення від одного з трьох компонентів edit, кожен 

з яких відповідає за заповнення одного з початкових параметрів для кожної з 

моделі. 

Повідомлення IDC_INPUT_MEMORY ініціалізує діалогове вікно 

InputMemory, в якому користувачеві запропоновано буде ввести обсяг пам’яті 

спочатку займаний кожною з приватних моделей. Створюється n edit (де n – 

кількість приватних моделей) і після того, як користувач всіх їх заповнить і 

натисне ОК, відбудеться зчитування параметрів. Якщо користувач заповнить не 

всі поля, то програма видасть відповідне повідомлення. Зчитування відбувається 

за допомогою функції GetDlgItemText(), а за допомогою функції atoi() отримані 

строкові значення перетворюються в цілочисельні, які потім записуються до 

масиву і враховуються у ході розрахунків вихідних параметрів. Для зручності 

введення параметрів і збереження їх в окремі файли з метою повторного 

використання, був розроблений модуль Input v0.1. Його впровадження дозволяє 

користувачеві ввести параметри в зручному редакторі з множиною підказок, або 

вибрати файл з уже збереженими параметри, що істотно заощаджує час під час 
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введення параметрів і робить програму більш гнучкою. 

Після заповнення всіх первинних параметрів програма переходить на третій 

крок, в стадію моделювання. При натисканні на кнопку «Старт» приходить 

повідомлення IDC_START, яке запускає сам процес моделювання. Запускається 

три потоки: CalcualteRT, CalcualteVT, Syncronize. Перший потік служить для 

обчислення реального часу, витраченого на роботу всієї системи в цілому на i-му 

кроці моделювання. Другий потік обчислює реальний час, витрачений на 

локальний програмний компонент, глобальний модельний час, обсяг даних 

приватної моделі і всієї системи в цілому. Третій потік служить для синхронізації 

процесу моделювання і запису дампа. Для синхронізації використовувався об’єкт 

синхронізації Event. 

Збереження стану вихідних параметрів у базі даних відбувається таким 

чином. Коли обидва потоки, які виконують розрахунок реального, модельного 

часу і розміру витраченої пам’яті, завершують поточну ітерацію (точка 

синхронізації), в дію вступає «потік синхронізації». Основним завданням якого є 

додавання вихідних параметрів, отриманих під час ітерації, до дампу пам’яті. 

Дамп пам’яті представляє файл з розширенням .xml. Кожен новий елемент має 

таку структуру. 

 
<Iteration> 

    <RealTime size="1.24" param="msec" /> 

    <ModelTime size="0.57" param="msec" /> 

    <MemorySize size="73" param="kb" /> 

</Iteration> 

 

Після завершення свого основного завдання «синхронизуючий потік» 

запускає призупинені потоки і завершує свою роботу, тим самим запускаючи 

циклічну роботу підрахунку параметрів. Програма передбачає зупинку виконання 

моделювання в будь-який момент часу. Після цього, користувач може подивитися 

графіки для кожного з параметрів. Графіки будуються на основі файлу дампа і 

відображають інформацію про параметр з початку запуску програми і до зупинки 

моделювання. На осі X розташована шкала кроків моделювання, а на осі Y – 

шкала для поточного параметру (час, розмір пам’яті тощо). 



291 

Компонент виведення графіків дозволяє маштабувати зображення (за 

допомогою mouse wheel), що дозволяє користувачеві більш детально 

проаналізувати поведінку параметрів за певний період моделювання. 

Математична частина проекту складається з таких функцій:  

- SaveStateModel() – функція часу збереження стану моделі на i-му кроці;  

- TimeWorkModel() – функція часу роботи i-ої приватної моделі;  

- TimeWorkSystem() – функція часу роботи системи між двома кроками 

моделювання;  

- CalculationRealTime() – функція обчислення реального витраченого часу i-

ою локальною моделью;  

- CalculationGlobalTime() – функція обчислення глобального модельного 

часу;  

- CalculationStepVn() – функція обчислення кроку приросту обсягу пам’яті 

моделі;  

- CalculationVn() – функція обчислення обсягу даних i-го программного 

компоненту;  

- VolumeDamp() – функція, яка повертає обсяг дампа пам’яті;  

- SendMesBetweenModels() – функція, яка повертає ймовірність посилки 

повідомлення від i-ой локальної моделі до решти локальних, помножене на час 

посилки повідомлення. 

Модуль Input v0.1 виконує такі функції: 

- введення параметрів всіх типів, з різними режимами; 

- збереження параметрів у файл; 

- завантаження і редагування вже наявних параметрів; 

- створення нової таблиці для введення з можливістю вибору режиму, 

параметра і розміру. 

Запустити модуль можна двома способами. Перший спосіб: зайти в папку, 

де встановлена програма, і вибрати бінарний файл Input.exe. У цьому випадку тип 

і режим введення користувач повинен вибрати сам, після чого створити таблицю 

для введення натисканням кнопки «створити». 
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Для перевірки коректності вибраних файлів модуль Input v0.1 аналізує 

першу частину файлу на відповідність певним вимогам, у разі невідповідності 

програма показує повідомлення; дане введення істотно підвищує безпеку роботи з 

файлами.  

Другий спосіб: в основному вікні програми вибрати необхідні параметри і 

натиснути на кнопку «ручне введення». 

При такому вході в модуль, програма сама встановить необхідний режим, 

параметри і розмір набору, а потім створить таблицю з необхідною кількістю 

комірок (розмір таблиці залежить від кількості моделей, обраних на першому 

кроці моделювання в головній програмі і режиму). Надалі планується ввести в 

модуль комплекс підказок і обмежень залежно від вибраної опції для ще більш 

зручної роботи. 

Розглянемо інструкцію користувача з уведення інформації. 

Інтерфейс користувача – це віконний додаток. Для виконання завдання 

моделювання користувачеві потрібно пройти три етапи моделювання. 

На першому кроці користувач задає кількість моделей. На другому етапі 

вводиться початкові параметри для кожної моделі: 

- обсяг пам’яті, займаний даними n-ої локальної моделі; 

- ймовірність посилки повідомлення від однієї локальної моделі до іншої;  

- час передачі даних. 

Після цього здійснюється перехід на етап моделювання. Для запуску цього 

процесу потрібно натиснути кнопку «Старт», після чого користувач може 

спостерігати зміни вихідних параметрів. Для того, щоб побачити зміни цих 

параметрів на всьому етапі моделювання слід натиснути кнопку «Стоп», після 

чого будуть доступні графіки за кожним з параметрів. Натиснувши на будь-який з 

графіків можна спостерігати як змінювалися ці параметри. При натисканні знову 

на кнопку «Старт» процес моделювання продовжиться. Вся історія зміни 

вихідних параметрів на кожному кроці моделювання записується в файл data.xml, 

що знаходиться в каталозі з програмою в папці data. 
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5.4.2 Система імітаційного моделювання GRASS 

 

 Система моделювання GRASS має модульну архітектуру і складається з 

ядра і динамічних модулів (плагінів). Кожен модуль виконує своє 

вузькоспеціалізоване завдання, звертаючись за необхідності до інших модулів 

системи. Ядро надає засоби міжмодульної взаємодії, а також забезпечує 

початкове завантаження і конфігурацію системи. 

Кожен модуль має унікальний строковий ідентифікатор (ім’я, ID). Він 

також надає набір інтерфейсів взаємодії з ним для інших компонентів системи. 

Кожен інтерфейс модуля також має ім’я і може бути реалізований будь-якою 

кількістю модулів. Таким чином, для отримання будь-якого інтерфейсу модуля 

необхідно знати його ім’я та ім’я інтерфейсу взаємодії. 

Модуль в системі GRASS є бібліотекою, що динамічно підключається 

(dynamic linked library  – dll)  в ОС сімейства Microsoft Windows, shared objects 

(so) – в UNIX-подібних ОС), яка реалізує фабричний метод (factory method), що 

створює екземпляр класу модуля. Клас модуля реалізує інтерфейс 

Framework::IPlugin, що дозволяє універсально працювати з ним, не враховуючи 

особливості реалізації і той адаптер, який узгоджує його роботу.   

Цей інтерфейс містить базові операції, які зобов’язаний надати системі 

кожен модуль: 

- ініціалізація інтерфейсу; 

- отримання імені модуля; 

- отримання інтерфейсу з заданим ім’ям; 

- ініціалізація (необов’язково); 

- завершення роботи (необов’язково). 

Програмне забезпечення системи GRASS розбите на три групи: програмне 

забезпечення користувача, віртуальної організації, обчислювального ресурсу. 

Кожна група зазвичай становить множину програм на одному обчислювальному 

ресурсі. Ресурсом виступає, як правило, окремий комп’ютер. 

Кожен інтерфейс, що надається модулем, також повинен бути успадкований 
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від стандартного класу Framework::IPluginInterface, який дозволяє уніфікувати всі 

інтерфейси модулів в системі. Основним запитом до нього є отримання імені у 

вигляді строкового ідентифікатору. Загальна структурна схема зв’язків і взаємодії 

модулів, їх інтерфейсів і ядра показана на рис. А.9а). 

На діаграмі також представлені класи прикладу реалізації основних 

інтерфейсів модуля: Example::Plugin – головний клас реалізації плагіна, Example 

:: IExample - один з його інтерфейсів. 

Запит інтерфейсу одного модуля іншим виглядає таким чином. Модуль 

Запитувач викликає метод ядра getPluginInterface(), передаючи йому як аргументи 

ім’я модуля та ім’я його інтерфейсу. 

Ядро перевіряє наявність модуля з заданим ім’ям і його стан. Якщо модуль 

не знайдено або вже була невдала спроба завантажити його, виявляється помилка. 

Якщо це перше звернення до модуля, і він ще не був завантажений, виконується 

його завантаження в пам’ять, ініціалізація і конфігурація. 

Якщо завантаження пройшло успішно, ядро викликає метод 

getPluginInterface () і отримує необхідний інтерфейс модуля за ім’ям, якщо він 

підтримується. 

При успішному запиті ядро виконує перевірку відповідності імені 

отриманого інтерфейсу і повертає його, виконуючи перетворення до необхідного 

типу C ++. 

Отримання доступу до інтерфейсів інших плагінів відбувається через 

головний інтерфейс ядра Framework::IFramework. Він реалізується класом 

Framework::Framework, який здійснює опрацювання конфігураційного файлу і 

початкове завантаження плагінів. Інтерфейс Parameters::IParameters, а також 

його реалізація Parameters :: Parameters призначені для передачі модулям, що 

підключаються, початкових параметрів, заданих в файлі конфігурації. 

Розглянемо переваги запропонованої модульної архітектури системи 

моделювання. 

Гнучкість налаштування. Система може бути запущена з різним кількісним 

і якісним складом модулів. Наприклад, один і той же додаток без перекомпіляції 
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може бути запущено в графічному або консольному режимі  залежно від 

встановлених модулів візуалізації. Аналогічним чином можна запускати локальну 

або мережну версію програми, інтерактивну версію або версію, яка запускається з 

командного рядка і генерує звіт. Зрозуміло, що набір модулів повинен бути 

достатнім для виконання поставленого завдання, тобто, якщо певний критично 

необхідний модуль відсутній, коректна робота системи в цій конфігурації буде 

неможлива. 

Простота модифікації. Зміна технологій, розробка нових методів і 

алгоритмів, а також виправлення помилок у вже готових реалізаціях неминуче 

призводять до модифікації існуючих систем. З використанням модульної 

архітектури, для оновлення системи, досить лише замінити реалізацію старого 

компонента на нову або виправлену, підтримуючу колишні інтерфейси. При 

цьому немає необхідності вносити зміни в інші компоненти системи. 

Спрощення розробки окремих компонентів. Використовуючи модульну 

архітектуру, можна легко реалізувати один з основних принципів програмування 

– декомпозицію задачі на підзадачі, кожна з яких реалізується окремим модулем. 

Відповідно, різні модулі можуть бути реалізовані різними розробниками 

незалежно один від одного після складання специфікації інтерфейсів 

межмодульної взаємодії. Крім того, у великій системі важливою також є 

можливість перекомпіляції одного модуля без складання інших, що значно 

економить час і сили розробників. 

Спрощення тестування. Модульна архітектура дозволяє легко проводити 

unit-тестування як окремо взятого модуля або групи, так і всієї системи в цілому. 

Для цього слід реалізувати відповідні тестові модулі, що містять вихідні дані, 

результати тестування, а також механізми порівняння отриманих даних з 

еталонними, і конфігурувати систему таким чином, щоб вона використовувала їх. 

Крім того, можуть бути розроблені службові тестові модулі, що містять загальний 

часто використовуваний код. Більш того, можна також порівнювати між собою 

результати роботи різних реалізацій одного і того ж логічного елемента 

(алгоритму) для перевірки коректності роботи обох. 
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Можливість мати кілька реалізацій одного і того ж модуля. Модульна 

архітектура ідеально підходить для порівняння різних реалізацій одного і того ж 

логічного елемента. Це може бути алгоритм захисту, розподілу загального 

навантаження, розрахунку будь-якої величини або реалізація функціональності 

для конкретної платформи. Маючи кілька модулів, що реалізують одну й ту ж 

логіку, ми можемо по черзі запустити їх на одних і тих же даних за рахунок зміни 

складу системи і, порівнявши результати роботи, зробити висновки про їх 

ефективність. Крім того, модульна архітектура легко дозволяє під час виконання 

динамічно вибирати найбільш ефективний модуль залежно від вихідних даних 

або наданих ресурсів. 

Можливість повторного використання коду. Модульна архітектура дозволяє 

використовувати одні і ті ж напрацювання в різних проектах, реалізованих на 

основі однакових або сумісних ядер. Це можуть бути часто використовувані 

компоненти, такі, як системи ведення журналів, логів, статистики, менеджери 

пам’яті, компоненти графічного інтерфейсу користувача (GUI), модулі 

інтернаціоналізації тощо. 

«Ліниве» завантаження – одне з істотних переваг модульної системи, яка 

дозволяє економити оперативну пам’ять комп’ютера, а також час запуску 

програми. Це означає, що модуль не завантажиться доти, доки не виникне 

необхідність у функціональності, що надається їм. Хоча більшість модулів 

системи дотримуються цього правила, виникає необхідність завантаження деяких 

модулів при старті системи, щоб почати виконувати будь-яку роботу, усувати в 

подальшому інші компоненти. 

Для створення гнучкої модульної системи необхідна можливість простої 

зміни набору плагінів і їх параметрів без модифікації ядра або самих бібліотек 

модулів. Для цього в GRASS використовується система конфігураційних файлів 

на основі XML – формата даних. Основний конфігураційний файл модулів 

plugins.xml має вигляд, показаний в додатку Г (лістинг Г.1). 

Він описує взаємозв’язки між іменами модулів в системі і назвами файлів їх 

бібліотек. Крім того, він дозволяє задати параметри, що передаються модулям при 
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завантаженні, які можуть бути використані для завдання режиму роботи або 

ініціалізації внутрішніх значень. Деякі з цих параметрів можуть також задавати 

шлях до інших файлів, що містять більш детальну інформацію про налаштування 

для конкретного модуля. 

 

5.4.3 Розробка підсистеми візуалізації даних розподіленої імітаційної 

системи моделювання GRID 

 

В сучасних програмних системах одним з основних елементів є інтерфейс 

користувача, який впливає на швидкість освоєння додатків, час виконання 

прикладних завдань, вартість програмних розробок, продуктивність окремих 

співробітників і цілих організацій. Останнім часом з’явилося безліч наукових 

публікацій в цій предметній галузі [317, 318]. Найбільш актуальною і 

обговорюваною є побудова візуального інтерфейсу та розподілення 

навантаження [319] розподілених і паралельних систем, яскравим представником 

якої є GRID-інфраструктура. 

В цьому підрозділі наведено опис моделі візуального інтерфейсу для 

розподіленої імітаційної системи моделювання GRID-інфраструктури – GRASS 

(GRID Advanced Simulation System), яка розробляється в Харківському 

національному університеті радіоелектроніки [50, 70]. 

Розглянемо склад системи візуалізації інформації, яка одержана в процесі 

функціонування системи розподіленого імітаційного моделювання GRID систем 

GRASS. 

У розподіленої імітаційної моделі GRID функціональність візуалізації даних 

не є безпосередньо частиною структури системи, а поряд з іншими підсистемами 

виділена в окремі модулі: «Windows Manager» і безліч модулів-адаптерів. 

Модуль «Windows Manager» становить основу підсистеми візуалізації, яка 

при запуску системи в графічному режимі створює головне вікно, а також надає 

методи, що дозволяють іншим компонентам системи реєструвати власні графічні 

елементи, панелі інструментів і пункти меню. «Windows Manager» також 
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займається розміщенням і угрупованням цих графічних елементів всередині 

головного вікна. 

Модулі-адаптери, які є  допоміжними компонентами системи, створюють 

графічні елементи, реєструють їх у головному вікні за допомогою модуля 

«Windows Manager» і забезпечують взаємодію графічного інтерфейсу користувача 

з основними модулями системи, між собою, а також своєчасне оновлення даних, 

що надаються цими модулями в процесі функіонування в головному вікні. 

Як і будь-який модуль в системі, «Windows Manager» підтримує і реалізує 

інтерфейс Framework::IPlugin [49]. Вся логіка роботи менеджера вікон 

розташована безпосередньо в класі WindowsManager, з яким пов’язаний клас 

плагіна відношенням агрегування [49, 69].   

Система конфігурується таким чином, що при запуску в графічному режимі 

плагін менеджера вікон завантажується автоматично, створюючи при цьому 

головне вікно і чекаючи реєстрації графічних елементів іншими плагінами. Клас 

Plugin – основний клас, що описує даний модуль в системі розподіленого 

імітаційного моделювання GRID. Даний модуль реалізує інтерфейс IPlugin, опис 

методів якого представлено нижче. Метод initialize () викликається при запуску 

системи і завантаженні даного модуля. Всі дії, які необхідно виконати до 

безпосереднього початку роботи модуля, описані в цьому методі. 

Для отримання імені модуля необхідно викликати метод getName (). Метод 

getPluginInterface(), в свою чергу, дозволяє отримати один з інтерфейсів модуля 

по його імені. 

Клас WindowsManager  (рис. А.9в))успадковується від класу QMainWindow 

бібліотеки Qt, а також надає інтерфейс, описаний в IWindowsManager, і містить 

нижченаведені методи. 

Метод registerWidget () дозволяє будь-якому іншому модулю системи 

зареєструвати в головному графічному вікні системи власний елемент. 

Відповідальність за розташування цього графічного елементу лягає на 

WindowsManager, в той час, як оновлення стану повинен виробляти модуль-

адаптер. 
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Методи registerMenu () і registerToolBar () надають можливість іншим 

модулям системи додавати в головне вікно власні пункти меню і власні панелі 

інструментів відповідно. Як і у випадку з реєстрацією графічного елементу, 

опрацювання подій для додавання меню / панелей здійснюється модулем, який 

ініціює реєстрацію. 

Таким чином, WindowsManager грає пасивну роль і займається лише 

правильним відображенням і розміщенням графічних елементів в головному 

вікні, а ініціювати процес додавання цих елементів повинен безпосередньо кожен 

модуль окремо. 

 

5.4.4 Розробка модулів-адаптерів для підключення нових модулів до 

системи GRASS 

 

Модулі-адаптери використовуються для того, щоб знизити пов’язаність 

(coupling) системи і підвищити зв’язність (cohesion) кожного окремо взятого 

модуля, слідуючи правилу ефективної розробки «low coupling – high cohesion». У 

стандартній ситуації кожного модуля системи крім виконання своєї основної 

роботи довелося б «піклуватися» і про виведення інформації на екран оператора 

системи. З додаванням нового функціоналу складність модуля зростає 

експоненціально, тобто рівень зв’язності падає, а рівень пов’язаності навпаки 

зростає внаслідок кореляції цих двох параметрів, що призводить до утруднення 

подальшої модернізації та супроводу системи. 

Модулі-адаптери, покликані вирішити цю проблему, є додатковим 

прошарком між графічною і аналітичною підсистемами, тобто грають роль 

сполучної ланки. 

Для кожного модуля, чиї дані необхідно виводити в графічному режимі 

роботи системи, створюється додатковий модуль-адаптер, який так само, як і всі, 

успадковує і реалізує інтерфейс IPlugin. При цьому сам модуль-адаптер не надає 

власного інтерфейсу, оскільки всю роботу виконує на етапі завантаження. Таким 

чином, система повинна бути налаштована так, щоб всі необхідні модулі-адаптери 

автоматично завантажувалися при старті. 
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Кожен модуль-адаптер може мати різну внутрішню будову, однак повинен 

виконувати як мінімум одну функцію з трьох можливих: ініціювати реєстрацію 

графічного елементу, ініціювати додавання пунктів меню і / або ініціювати 

додавання панелі інструментів. 

Усі реєстровані компоненти зберігаються всередині самого модуля-

адаптера, тому типова реалізація модуля, що виконує всі три функції, передбачає 

наявність внутрішнього класу Widget, а також набору дій, інкапсульованих в 

класах QAction, на основі яких можуть створюватися як пункти меню, так і 

кнопки панелей інструментів. 

При старті системи і подальшої ініціалізації модуля-адаптера викликається 

його конструктор, який забезпечує створення всіх необхідних графічних 

компонентів і їх реєстрацію в менеджері вікон, після чого за їх відображення 

відповідає «Windows Manager». Ефективно використовувати час в уже 

зареєстрованому і видимому графічному елементі дозволяє модуль-адаптер. 

Зв’язок адаптера з модулем, що надає дані, проводиться на основі патерну 

(pattern) проектування «Спостерігач» (Observer). Згідно з цим паттерном, модулі, 

що надають дані, реалізують метод addListener (), а модуль-адаптер реалізує 

метод notify () і підписується на події, що відбуваються в основному 

программному модулі системи. Відповідна діаграма класів наведена на рис. А.9б). 

Наведемо схему роботи: модуль-адаптер підписується на події, які надають 

дані модулі, за допомогою виклику методу addListener (), де як «спостерігача», 

або «слухача» вказує себе. Цей модуль зберігає слухача у відповідній колекції, і, 

коли дані оновлюються, він викликає для всіх зареєстрованих в колекції слухачів 

(модулів-адаптерів) метод notify (). Сповіщенний модуль-адаптер повторно зчитує 

дані з основного модуля через відкритий інтерфейс. 

Такий підхід дозволяє не тільки приєднувати кілька модулів-адаптерів до 

одного основного модуля, дозволяючи виводити інформацію від одного і того ж 

модуля в різному вигляді, але і приєднувати один модуль-адаптер до декількох 

основних модулів, щоб виводити загальну інформацію, що надійшла від кожного 

з них. 
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5.4 Висновки до розділу 

 

Запропоновано оригінальну інформаційну технологію управління 

розподіленим обчислювальним процесом з дослідженням моделей програм і 

вибором схеми призначення, які на основі характеристик динамічної зміни 

обсягів їх сегментів даних, дампів пам’яті станів програмних модулів і оцінок 

простоїв ресурсів, вибирає прийнятні схеми розподілу ресурсів, що дозволяє 

зменшити час виконання і кількість обчислювальних ресурсів при реалізації 

оптимістичних і консервативних методів синхронізації програмних модулей. 

Запропоновано інформаційну технологію розподілу завдань на 

обчислювальні ресурси для GRID-систем, яка впроваджена в імітаційне 

середовище моделювання GRASS. Це рішення дозволяє проводити 

обчислювальні експерименти, які реалізують різні методи розподілу, з подальшим 

вибором ефективного рішення на основі збору, аналізу та інтерпретації 

результатів моделювання. 

Організація моніторингу мережних ресурсів GRID-систем є важливою 

проблемою для забезпечення якості обслуговування під час передачі великих 

обсягів даних між різними мережними обчислювальними ресурсами. В роботі 

розроблено архітектуру системи моніторингу, яка дозволяє підвищити 

ефективність використання ресурсів за рахунок ряду параметрів, які враховують 

завантаженість каналів зв’язку та їх пропускну здатність. 

Розроблено та впроваджено в імітаційне середовище моделювання GRASS 

модуль розподілу завдань (Algoritm Loader), який грунтується на множині методів 

розподілу. Завдяки його додаванню стало можливим створення ряду 

обчислювальних експериментів, які дозволяють здійснити збір, аналіз результатів 

моделювання, а також зіставлення отриманих результатів з реальною поведінкою 

досліджуваного об’єкту. Модуль розподілу завдань, який оперує великою 

кількістю методів розподілу, дозволяє здійснити моделювання розподілу для 

конкретного пулу завдань різними методами розподілу та проаналізувати 

результати моделювання. 
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Для збору статистичної інформації та подальшого її аналізу була розроблена 

структура бази даних, яка містить набір таблиць та зв’язків між ними. Створена 

БД описується мовою визначення даних системи (MySQL). 

Запропонована оригінальна архітектура СУРО з використанням 

розподіленої імітаційної системи моделювання кластер них систем GRASS, яка  

заснована на модулях, що підключаються. Архітектура має низку переваг: 

гнучкість налаштування, простота модифікації, спрощення розробки, тестування, 

підтримки та оновлення системи. 

 

Список використаних джерел у цьому розділі наведено у повному списку 

використаних джерел під номерами: [1, 2, 21, 34, 48 – 50, 54, 56, 57, 61, 68–70, 75, 

85, 86–89, 91–93, 95–97, 99–101, 105, 107, 109, 117, 313–319]. 
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6 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В 

ПРОЕКТІ GRASS ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

6.1 Обґрунтування вимог та особливості реалізації програмних засобів 

підтримки обчислювального процесу в гетерогенних комп’ютерних системах 

 

6.1.1 Обґрунтування вимог до архітектури середовища імітаційного 

моделювання  

 

Архітектура середовища імітаційного моделювання гетерогенних 

комп’ютерних систем повинна задовольняти ряд вимог: розширюваності, 

масштабованості, продуктивності та тестопридатності. 

Вимога щодо розширення – це умова додання нових функцій або заміни 

деяких компонентів системи без внесення змін до інших підсистем. Завдяки 

розширюваності є можливість використання різних модифікацій існуючих 

компонентів системи з метою порівняння ефективності їх роботи у початковому 

стані (для досягнення чистоти експерименту). 

Для більшості компонентів середовища моделювання (черга заявок, 

планувальник та ін.) є несуттєвою ознака, за якою працює це середовище 

моделювання в локальному чи розподіленому режимі. Компоненти повинні бути 

ізольовані відносно підсистеми управління ресурсами та без змін працювати в 

обох режимах: консольному та графічному. Тобто система повинна мати 

можливість здійснювати налагодження та первинне тестування в локальному 

середовищі, а кінцеве тестування – в розподіленому. Така реалізація досягається 

за рахунок масштабованості [64]. 

Також базові компоненти середовища моделювання мають бути 

максимально продуктивними, щоб забезпечити можливість моделювання роботи 

GRID-системи при великих навантаженнях. 

Тестопридатність гетерогенної системи полягає в тому, що її архітектура 

повинна мати гнучкість щодо процедур тестування окремих компонентів, каналов 
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зв’язку та всієї обчислювальної системи. Це реалізує високі вимоги щодо якості 

програмного коду, проміжного програмного забезпечення, а також стабільну та 

надійну роботу системи в цілому. 

 

6.1.2 Обґрунтування застосування модульної архітектури на прикладі 

системи GRASS 

 

Існує ряд пакетів моделювання GRID-систем. Найбільш популярними з них 

є: Bricks, OptorSim, GridSim [149,151–153], SimGrid, GangSim [150]. Також 

існують середовища емуляції GRID-систем: Grid eXplorer, MicroGrid та ін. 

Порівняльний аналіз архітектури середовищ моделювання гетерогенних 

комп’ютнрних систем виявив ряд переваг та недоліків. До недоліків слід віднести: 

вузьку спеціалізацію цих середовищ, обмеженість архітектури, відсутність 

доступних відкритих версій. У деяких середовищах у ході проведення 

експериментів користувач стикається з неможливістю проведення експерименту, 

бо середовище має ряд обмежень на кількість одночасно існуючих елементів в 

існуючої системі. Також від користувача вимагають знаня спеціалізованих мов 

програмування. Ці недоліки знижують ефективність роботи з поданими 

середовищами, тому актуальним завданням є розробка власної архітектури, яка 

усуває недоліки перерахованих систем. Тому для усунення недоліків доцільно 

використання модульної архітектури, яка має низку переваг: 

- гнучкість налаштування; 

- простота модифікації; 

- спрощення розробки окремих компонентів; 

- спрощення процедур тестування; 

- наявність можливостей мати кілька реалізацій одного модуля; 

- можливість повторного використання програмного коду; 

- «ліниве» завантаження. 

Гнучкість налаштування передбачає можливість функціонування GRID-

системи з різним складом модулів за кількісними та якісними критеріями. 
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Наприклад, додаток може бути запущено без перекомпіляції в графічному або 

консольному режимі залежно від встановлених модулів візуалізації. Аналогічним 

чином можна запускати локальну або мережну версію програми, інтерактивну 

версію або версію, яка запускається в консольному режимі та створює звіт. Набір 

модулів має бути достатнім для виконання поставленої задачі, тобто якщо будь-

який критично необхідний модуль відсутній, то коректна робота GRID-системи 

цієї конфігурації унеможливлюється. 

Зміна технологій, розробка нових методів та алгоритмів, а також 

виправлення помилок у готових реалізаціях призводять до модифікації існуючих 

GRID-систем. З використанням модульної архітектури для оновлення GRID-

системи достатньо замінити версію компонента. При цьому немає необхідності 

вносити зміни в інші компоненти системи, оскільки модифікація передбачає цю 

процедуру. 

Використовуючи модульну архітектуру, можна легко реалізувати один з 

основних принципів програмування – декомпозицію задачі, де кожна з підзадач 

реалізується окремим модулем. Відповідно, різні модулі можуть бути реалізовані 

різними розробниками незалежно один від одного. Крім того, у великій GRID-

системі важливою є можливість перекомпіляції одного модуля без модифікації 

інших, що значно зменшує затрати за різними показниками. 

Модульна архітектура дозволяє легко проводити тестування окремо взятого 

модуля та всієї системи. Для цього необхідно створити відповідні тестові модулі, 

що містять вихідні дані, результати тестування, механізми порівняння отриманих 

даних з еталонними та конфігурувати систему таким чином, аби вона взаємодіяла 

з ними. Також можуть бути створені службові тестові модулі, які виконують 

функцію зменшення надмірності загального програмного коду. Наявна функція  

порівняння між собою результатів роботи різних версій обраного логічного 

елементу (алгоритму) GRID-системи для перевірки коректності їх роботи. Маючи 

кілька модулів, що реалізують одну й ту ж логіку, є можливість по черзі 

ініціалізувати їх для однакових задач за рахунок зміни складу системи. Крім того, 

модульна архітектура дозволяє динамічно (в режимі реального часу) вибирати 
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оптимальний (за часом виконання) модуль залежно від вихідних даних або 

наданих ресурсів. 

Модульна архітектура дозволяє використовувати відомі реалізації в різних 

проектах, що реалізовані на основі однакових або різнотипних апаратних 

комплектаціях. Це можуть бути компоненти, які найбільш часто 

використовуються, наприклад системи ведення журналів, логів, статистики, 

менеджери пам’яті, компоненти графічного інтерфейсу користувача (GUI) та ін. 

«Ліниве» завантаження – це істотна перевага модульної системи, яка 

дозволяє раціонально використовувати оперативну пам’ять обчислювальної 

системи, а також час запуску програми. Це означає, що модуль не буде задіяним 

доти, доки не з’явиться нагальна необхідність. Більшість модулів системи 

виконують це правило, однак інколи виникає необхідність завантаження деяких 

модулів під час завантаження програмної системи для виконання інших задач, 

включаючи виклик інших компонентів.  

Середовище GRASS – це проект з відкритим вихідним кодом, який реалізує 

модульне середовище моделювання GRID-систем. Особливостями проекту є: 

кросплатформність, використання мови програмування C++, бібліотек Qt4, 

Boost [34, 71]. Кросплатформність забезпечується наявністью бібліотек класів для 

різних операційних систем (Windows, Linux та ін.), які реалізують основні 

інтерфейси програмних компонентів. Середовище моделювання GRASS наочно 

демонструє переваги модульної архітектури, має консольний і графічний 

інтерфейс користувача. Графічний інтерфейс дозволяє спостерігати за процесом 

моделювання в режимі реального часу. Зокрема, він демонструє: статистику 

роботи середовища моделювання, стан черги завдань та обчислювальних 

ресурсів, виконання завдань ресурсами. Крім інтерактивного спостереження за 

процесом моделювання, GRASS дозволяє складати звіт для подальшого більш 

детального його аналізу. Слід зазначити, що у середовищі є плагін, який 

відповідає за формування log-файлів. Ці файли розрізнені і для формування більш 

докладного звіту або вибірки необхідно заздалегідь створювати спеціалізовані 

скрипти до плагінів. 
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6.1.3 Особливості реалізації модульної архітектури середовища 

моделювання 

 

Середовище моделювання GRASS складається з ядра та модулів (плагінів). 

Ці складові підключаються у динамічному режимі. Кожен модуль виконує свою 

вузькоспеціалізовану задачу, звертаючись за необхідності до інших модулів 

системи. Ядро підтримує інструментарій міжмодульної взаємодії, а також 

забезпечує початкове завантаження (старт) та конфігурацію системи. 

Кожен модуль має унікальний строковий ідентифікатор (ім’я та ID). Він 

також формує набір інтерфейсів взаємодії з ним для інших компонентів системи. 

Кожен інтерфейс модуля має ім’я та може бути застосований до інших модулів. 

Таким чином, для отримання будь-якого інтерфейсу модуля необхідно знати його 

ім’я та ідентифікатор інтерфейсу взаємодії. 

Модуль в GRASS – це бібліотека, яка динамічно підключається [49]. В ОС 

сімейства Microsoft Windows використовується модифікація GRASS – dynamic 

linked library (dll); в UNIX-подібних ОС – shared objects (so). Ця бібліотека 

реалізує фабричний метод (factory method), який створює екземпляр класу модуля. 

Клас модуля реалізує інтерфейс Framework::IPlugin, що забезпечує 

універсальність роботи з ним, не враховуючи особливості програмної реалізації. 

Цей інтерфейс містить базові операції, які кожен модуль зобов’язаний надавати 

системі: 

- отримання імені модуля; 

- отримання інтерфейсу з заданим ім’ям (ідентифікатором); 

- ініціалізація. 

Кожен інтерфейс модуля повинен бути успадкований від стандартного 

класу Framework::IPluginInterface. Він дозволяє уніфікувати всі інтерфейси 

модулів в системі. Основним запитом від модуля є отримання імені інтерфейсу у 

вигляді строкового ідентифікатора. Загальна структурна схема взаємодії модулів 

складається з декількох інтерфейсів та класів, які їх реалізують.  

Запит інтерфейсу одного модуля іншому виглядає таким чином. Інтерфейс 
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модуля, який створює запит, викликає метод ядра getPluginInterface(), передає 

йому як аргументи ім’я модуля та ім’я (ідентифікатором) його інтерфейсу. Ядро 

перевіряє наявність модуля  відповідно до заданого ім’я та його стан. Якщо 

модуль не знайдено або вже була невдала спроба завантажити його, повертається 

помилка. Якщо це перше звернення до модуля, виконується його завантаження в 

пам’ять, ініціалізація та конфігурація. Якщо завантаження пройшло успішно, ядро 

викликає метод getPluginInterface() та отримує необхідний інтерфейс модуля за 

іменем (ідентифікатором). У разі успішного запиту ядро виконує перевірку 

відповідності імені отриманого інтерфейсу та повертає його, при цьому 

виконується перетворення його до необхідного типу C++. 

Отримання доступу до інтерфейсів інших плагінів відбувається через 

головний інтерфейс ядра Framework::IFramework. Він реалізується класом 

Framework:: Framework, який здійснює обробку конфігураційного файлу та 

початкове завантаження плагінів. Інтерфейс Parameters::IParameters, а також його 

реалізація Parameters::Parameters призначені для передачі модулям, які  

підключаються, початкових параметрів, які задані у файлі конфігурації. 

Для створення гнучкої модульної системи необхідно мати можливість 

простої зміни набору плагінів та їх параметрів без модифікації ядра або самих 

бібліотек модулів. Для цього в GRASS використовується система 

конфігураційних файлів на основі XML. Дані файли описують взаємозв’язок між 

іменами модулів в системі та назвами файлів їх бібліотек; дозволяють задавати 

параметри, що передаються модулям під час завантаження, що можуть бути 

використані для завдання режиму роботи або ініціалізації внутрішніх значень. 

 

 

6.1.4 Схема взаємодії модулів в середовищі моделювання GRASS 

 

Імітаційне середовище моделювання GRASS дозволяє: відтворювати всі 

процеси, що відбуваються в реальній GRID-системі; проводити експерименти за 

допомогою яких можна перевіряти гіпотези щодо поведінки реальної GRID-

система. GRASS є макетом для налагодження модуля розподілу завдань (Algoritm 
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Loader). Цей модуль був розроблений під час практичної реалізації результатів 

дисертаційних досліджень. У структурі середовища GRASS можна виокремити 

три складові частини (блоки) [111]: програмне забезпечення завдань, віртуальної 

організації та обчислювальних ресурсів (рис. 6.1).  

Блок «ПЗ завдань» відповідає за функцію моніторингу стану системи, 

управління її роботи (додання та видалення завдань з черги, балансування 

навантаження між наявними ресурсами, вибір методів генерації надходження 

завдань в систему та ін.). 

 

 
Рисунок 6.1 – Схема взаємодії модулів середовища моделювання  

 

Блок «ПЗ віртуальної організації» – це центральний компонент середовища, 

який забезпечує контроль над підключеними обчислювальними ресурсами 

системи та чергою завдань, що надходять на її вхід, а також збір та опрацювання 

статистичної інформації.  

Модуль розподілу завдань (Algoritm Loader) є частиною блоку «ПЗ 

віртуальної організації». Головною задачею цього модулю є завантаження методів 

розподілу при виникненні в системі подій, що вимагають перерозподілу завдань 

за ресурсами (додавання нового завдання або обчислювального ресурсу, 

Модуль розподілу завдань

(Algorithm Loader)

ПЗ віртуальної організації

Модуль ведення лог-файлів

(Logger)

Модуль підтримки скриптових 

інтерфейсів (Script Interfaces)

Модуль генерації потоків завдань 

(Tasks Generators)

Модуль формування черги завдань 

(Tasks Queue)

ПЗ завдань

ПЗ ресурсів
Модуль формування 

множини ресурсів 

(Resources Controller)

Модуль генерації ресурсів

(Resources Generators)

характеристики  ресурсівзавдання

Множина ресурсів

Ресурс 1

Ресурс 2

...

Ресурс N
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відключення існуючого ресурсу та ін.). 

Блок «ПЗ ресурсів» забезпечує управління обчислювальними ресурсами, 

збирає та надає іншим компонентам середовища інформацію про стан ресурсів 

(обсяг вільної фізичної пам’яті, середню завантаженість ресурсу та ін.). 

Модуль генерації потоків завдань (Tasks Generators) виконує функцію 

моделювання вхідного потоку завдань, що надходить до середовища GRASS, 

відповідно із заданим законом розподілу. 

Модуль формування черги завдань (Tasks Queue) виконує функцію 

моделювання черги завдань в  середовищі GRASS, забезпечує зберігання та 

надання доступу до неї іншим модулям, збирає статистику знаходження завдань в 

черзі та їх стан. Завдання можуть бути: згенеровані за допомогою модуля Tasks 

Generators та завантажені із зовнішнього файлу. 

Модуль генерації ресурсів (Resources Generators) виконує функцію 

моделювання множини обчислювальних ресурсів відповідно до визначених 

правил: підключення нових, відключення існуючих (моделювання 

несправностей).  

Модуль формування множини ресурсів (Resources Controller) виконує 

функцію забезпечення доступу до наявних обчислювальних ресурсів середовища 

GRASS. Обчислювальні ресурси, аналогічно потоку завдань, можуть бути як 

згенеровані за допомогою модуля Resources Generators, так і завантажені із 

зовнішнього файлу.  

Модуль ведення log-файлів (Logger) виконує функцію надання гнучкого та 

централізованого ведення логів для всіх плагінів середовища моделювання. В 

середовищі представлено три типи log-файлів: завданя, обчислювальні ресурси та 

розподіл завдань ресурсами. Це зроблено для зручності аналізу статистичної 

інформації. Практична реалізація полягає в використанні модуля скриптових 

інтерфейсів (Script Interfaces), який дозволяє створювати об’єкти опрацювання 

скриптів з налаштованим оточенням для взаємодії з внутрішніми компонентами 

та модулями середовища GRASS. 
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6.2 Особливості програмної реалізації конфігураційного файлу plugins.xml в 

середовищі моделювання GRASS 

 

Файл plugins.xml – це головний конфігураційний файл формату xml, у 

якому містяться всі параметри налаштування середовища моделювання GRASS. 

Він перебуває в каталозі «config» каталогу «Debug» файлової структури 

середовища GRASS (рис. A. 13). 

У файлі plugins.xml приведені у відповідність імена модулів в системі та 

назви файлів і бібліотек. 

Особливістю структури файла plugins.xml є його розподіл на кілька розділів, 

в кожному з яких зберігаються посилання на плагіни, що використовуються для 

функціонування середовища: 

- General; 

- GUI Management and visualization; 

- Resources generation/storing; 

- Tasks generation/storing; 

- Distribution algorithms & algorithm selector; 

- Script plugin interfaces factories; 

- Scripting plugins. 

Синтаксис мови XML дозволяє описувати та підключати наявні в системі 

плагіни без специфічних знань адміністратора системи. Наприклад, визначення 

плагіну «FileName» (приклад 6.1). 

 
<plugin name="Name" filename="FileName" loadatstartup="1"> 

Приклад 6.1 – Визначення плагіна «FileName» 

 

У прикладі 4.1 наявні такі параметри: 

- name – ім’я плагіну, яке відповідає виклику функції getName(); 

- filename – ім’я директорії, де зберігається даний пагін; 

- loadatstartup – перемикач, який вказує на необхідність завантаження 

(початку виконання) плагіну під час завантаження системи («1»/«yes»/«true») або 

«ручне» завантаження («0»/«no»/«false»). 
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6.2.1 Реалізація взаємодії компонентів у середовищі 

 

У розділі «General» зберігаються посилання на плагіни для всього 

середовища моделювання. Наприклад, Logger, CommandsManager, ScriptPlugin та 

ін. . Плагін Logger – це компонент, який забезпечує гнучкість та централізацію 

ведення log-файлів для всіх плагінів середовища, дозволяє створювати 

спеціалізовані повідомлення, на кшталт, Error, Warning, Info, Debug, а також їх 

сортування за ознаками [56]. Цей плагін надає користувачу можливість 

налаштування формату виводу та фільтрації повідомлень, забезпечує функцію 

виділення найбільш важливих з них. 

Плагін Commands Manager – це компонент, який керує опрацюванням 

команд в середовищі GRASS: ввід команд в консолі, або дія, яку може виконати 

користувач за допомогою графічного інтерфейсу (відкриття файлу або зміна 

налаштувань). 

Плагін ScriptPlugin – це компонент, який відповідає за формування та 

запуск скриптів, які необхідні для формування статистики роботи деяких 

компонентів середовища. Він виконує функції збереження моделей ресурсів, 

завдань, та є парсером log-файлів середовища. 

 

 

6.2.2 Реалізація візуалізації статистики роботи середовища моделювання 

 

У розділі «GUI Management and visualization» зберігаються посилання на 

сукупність плагінів, які відповідають за візуалізацію статистики роботи 

середовища моделювання GRASS. Також відображається стан черг завдань і 

ресурсів, демонструється виконання завдань обчислювальними ресурсами.  

Група плагінів GUI Support Plugins – це компоненти, що забезпечують 

підтримку різних інструментів графічного інтерфейсу. Наприклад, QueueAdaptor, 

GUIObjectsMonitor, GUIStatisticsMonitor, GUIPluginsInfo, UIManager та ін. 

За допомогою плагіну QueueAdaptor здійснюється візуалізація статистичної 

інформації у вигляді графіків (параметр refresh_time відповідає за період 
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оновлення (вказується в мс)). В прикладі 4.2 наведено засіб визначення цього 

плагіна в файлі plugins.xml.  

 
<plugin name = "QueueAdaptor" filename = "queue_adaptor" 

loadatstartup = "no"> 

<parameter refresh_time = "1000" /> 

</plugin> 

Приклад 6.2 – Завантаження плагіна QueueAdaptor 

 

Приклад 6.2 показує, що даний плагін не завантажується під час старту 

системи, а період оновлення інформації становить 1000 мс, тобто 1 с. 

Плагіном GUIObjectsMonitor виконується відображення списку 

обчислювальних ресурсів та завдань, стан зайнятості ресурсів. Якщо параметр 

use_colors=«yes», це означає, що всі завдання, які виконуються наразі, будуть 

виділені різними кольорами. Це спрощує контроль за виконанням певних завдань. 

Плагін GUIStatisticsMonitor – це компонент, який відповідає за виведення 

різної статистичної інформації у вигляді таблиці (параметр refresh_time відповідає 

за період оновлення інформації та визначається в мс). 

Плагіном GUIPluginsInfo виконується відображення спеціальної таблиці з 

інформацією про стан середовища, наприклад, інформація про плагіни, які 

виконуються зараз. 

Плагін UIManager – це компонент, який відповідає за збереження та 

відновлення стану GUI під час завантаження середовищам системи. Параметр 

preference_file визначає шлях до файлу, в якому зберігається інформація про 

налаштування головного вікна середовища. 

 

6.2.3 Моделювання обчислювальних ресурсів 

 

Розділ «Resources generation/storing» відповідає за моделювання 

обчислювальних ресурсів в середовищі GRASS. Модель ресурсів описує набір 

деяких окремих обчислювальних станцій або кластерів з різними параметрами. 

Наявність функціональності моделювання ресурсів дозволяє динамічно 
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генерувати ресурси в системі, а також моделювати їх поведінку (завершення 

роботи у разі виникнення несправності, моделювання часу відновлення, 

поновлення роботи ресурсу). Це реалізовано за допомогою двох плагінів: 

SimpleResourcesManager та SimpleResourcesGenerator (приклад 6.3). 

 
<plugin name = "SimpleResourcesManager" filename =  

"simple_resources_manager" loadatstartup = "yes" > 

<parameter input_file="./data/resources_data.xml"/> 

</plugin> 

<plugin name = "SimpleResourcesGenerator" filename =  

"simple_resources_generator" loadatstartup = "no" > 

<parameter model_file="./data/resources_model.xml"/> 

</plugin> 

Приклад 6.3 – Плагіни SimpleResourcesManager та SimpleResourcesGenerator 

 

Плагін SimpleResourcesManager використовується для додання до 

середовища моделювання реальних (GRID-система) обчислювальних ресурсів з 

конфігураційного файлу. Дані конфігураційного файлу зберігаються в форматі 

.xml за адресою, яка вказана в параметрі input_file – resources_data.xml. Якщо 

користувачу необхідно провести повторний експеримент з даними, які були 

згенеровано раніше, то в даному плагіні параметр loadatstartup задається 

значенням «yes». У прикладі 6.4 показана структура конфігураційного файлу 

resources_data.xml, який містить інформацію про два обчислювальні ресурси 

(name1 та name2). 

 
<resources> 

 <resource name="name1" time="480"> 

  <parameter cpu_arch="AMD"/> 

  <parameter cpu_count="1"/> 

  <parameter cpu_speed="1000"/> 

  <parameter os="Linux 2.6.2"/> 

  <parameter physical_memory="16"/> 

 </resource> 

 <resource name="name2" time="115"> 

  <parameter cpu_arch="Intel"/> 

  <parameter cpu_count="2"/> 

  <parameter cpu_speed="1300"/> 

  <parameter os="Linux 2.4.2"/> 

  <parameter physical_memory="32"/> 
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 </resource> 

</resources> 

Приклад 6.4 – Файл resources_data.xml 

 

Тег «resources» є кореневим і містить всі дані про обчислювальні ресурси, 

які необхідні для ініціалізації процесу моделювання. Усередині кореневого тегу 

розташовані кілька тегів «resource», кожен з яких описує конкретний ресурс. Тег 

«parameter» описує параметри ресурсу: архітектуру процесора (cpu_arch), 

кількість процесорів (cpu_count), швидкість процесора (cpu_speed), операційну 

систему (os) та обсяг фізичної пам’яті (physical_memory). Набір параметрів 

моделювання для ресурсів може бути розширено. 

Якщо параметр loadatstartup плагіна SimpleResourcesGenerator задається зі 

значенням «yes», то буде виконана ініціалізація генератора ресурсів, конфігурація 

якого налаштовується у файлі resources_model.xml, а шлях до нього вказується в 

параметрі model_file. 

В середовищі існує п’ять різновидів генераторів: 

- Constant – генератор константних значень; 

- Uniform – генератор рівномірного розподілу; 

- Normal – генератор нормального розподілу; 

- Exponential – генератор значень з експоненціальним розподілом; 

- генератори строкових значень зі списку: 

а) лінійний – «ListLinear»; 

б) випадковий – «ListRandom». 

Константний генератор – це найпростіший вид генератору, який завжди 

формує константне значення.  Це значення задається у конфігурації (приклад 6.5).  

 
<priority generator=«Constant»> 

 <double value=«100»/> 

</priority> 

Приклад 6.5 – Визначення параметру за допомогою генератора Constant 

 

В поданому прикладі параметр «priority» задається за допомогою 

константного генератора зі значенням 100. Це значення задається параметром 
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генератору «value» типу «double» (знаходиться в тегу відповідного до типу). 

Параметр «timeout» (приклад 6.6) задається за допомогою генератора 

рівномірного розподілу.  

 
<timeout generator=«Uniform»> 

 <double a=«1500»/> 

 <double b=«2300»/> 

</timeout> 

Приклад 6.6 – Визначення параметру за допомогою генератора Uniform 

 

Параметри генератора «a» та «b» типу «double» – це  ліва та права межа 

інтервалу, на якому випадкова величина отримує свої значення. В даному 

прикладі випадкова величина буде генеруватися в межах від 1500 до 2300. 

Параметр «Memory» (приклад 6.7) задається за допомогою генератора, який 

розподілений за експоненціальним законом.  

 
<Memory generator=«Normal»> 

 <double mean=«1000000»/> 

 <double sigma=«5000»/> 

</Memory> 

Приклад 6.7 – Визначення параметру за допомогою генератора Normal 

 

Параметр «mean» – це середнє значення (математичне очікування) 

випадкової величини, а «sigma» – дисперсія. В поданому прикладі величина буде 

генеруватися за нормальним законом з параметрами математичного очікування 

1000000 та дисперсією 5000. 

Параметр «delay» (прикладі 6.8) формується генератором випадкових чисел, 

який розподілений за експоненціальним законом.  

 
<delay generator=«Exponential»> 

 <double gamma=«0.005»/> 

</delay> 

Приклад 6.8 – Визначення параметра за допомогою генератора Exponential 

 

Параметр «gamma» є основним параметром експоненціального розподілу. 

Це середнє число заяв за секунду. В цьому прикладі випадкова величина буде 
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генеруватися з параметром 0,005. 

У середовищі моделювання GRASS існує два види генераторів строкових 

значень зі списку: лінійний (ListLinear) та випадковий (ListRandom). Як параметр 

генератора задається список строкових значень (приклад 6.9), значення параметра 

вибирається з цього списку лінійно (послідовно) або випадково. Ці списки можуть 

бути доповнені. 

 
<os generator=«ListLinear»> 

 <parameter values=«stringlist»> 

  <x value=«Linux 2.6.2»/> 

  <x value=«Windows 2000»/> 

  <x value=«Windows XP»/> 

 </parameter> 

</os> 

<os generator=«ListRandom»> 

 <parameter values=«stringlist»> 

  <x value=«Linux 2.6.2»/> 

  <x value=«Windows 2000»/> 

  <x value=«Windows XP»/> 

 </parameter> 

</os> 

Приклад 6.9 – Використання генераторів строкових значень 

 

6.2.4 Моделювання вхідних завдань  

 

Розділ «Tasks generation/storing» відповідає за моделювання потоків завдань, 

які надходять в середовище з різною інтенсивністю та параметрами. Наприклад, 

Queue, SimpleTasksManager та SimpleTasksGenerator. 

Плагін Queue – це компонент, який моделює чергу завдань в середовищі, а 

також відповідає за організацію зберігання та надання доступу до черги іншим 

модулям середовища (приклад 6.10). 

 
<plugin name = "Queue" filename = "queue" > 

      <parameter task_parameters_customizer = "stringlist"> 

         <string value = "AlgorithmLoader" /> 

         <string value = "ResourcesController" /> 

      </parameter> 

</plugin> 

Приклад 6.10 – Плагін Queue 
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Функціональність формування завдань реалізована за допомогою двох 

плагінів: SimpleTasksManager та SimpleTasksGenerator (приклад 6.11). 

 
<plugin name = "SimpleTasksManager" filename = 

"simple_tasks_manager" loadatstartup = "yes" > 

      <parameter input_file="./data/tasks_data.xml"/> 

</plugin> 

<plugin name = "SimpleTasksGenerator" filename = 

"simple_tasks_generator" loadatstartup = "no" > 

      <parameter mode="PUSH_AND_WRITE"/> 

      <parameter model_file="./data/tasks_model.xml"/> 

      <parameter output_file="./last_data/tasks_data.xml"/> 

</plugin> 

Приклад 6.11 – Плагіни SimpleTasksManager та SimpleTasksGenerator 

 

Плагін SimpleTasksManager – це компонент, який призначений для генерації 

потоку завдань на основі вхідного конфігураційного файлу (приклад 6.11). Дані 

цього файлу зберігаються в форматі .xml за адресою, яка вказана в параметрі 

input_file – tasks_data.xml. Якщо користувачу необхідно провести повторний 

експеримент з даними, які були згенеровані раніше, то в цьому плагіні параметр 

loadatstartup задається зі значенням «yes». У прикладі 6.12 наведена структура 

конфігураційного файлу tasks_data.xml. 

 
<tasks>  

 <task time="1000"> 

  <parameter cpu_arch="AMD"/> 

  <parameter cpu_count="1"/> 

  <parameter cpu_speed="1000"/> 

  <parameter os="Linux 2.6.2"/> 

  <parameter physical_memory="16"/> 

  <parameter priority ="18"/> 

  <parameter timeout="180000"/> 

 </task> 

 

 <task time="2000"> 

  <parameter cpu_arch="Intel"/> 

  <parameter cpu_count="2"/> 

  <parameter cpu_speed="1300"/> 

  <parameter os="Linux 2.4.2"/> 

  <parameter physical_memory="32"/> 

  <parameter priority ="20"/> 

  <parameter timeout="60000"/> 
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 </task> 

 </tasks> 

Приклад 6.12 – Структура файлу tasks_data.xml 

 

В поданому прикладі описані два завдання: перше завдання надійде до 

системи з затримкою в 1000 мс, а друге – через 2000 мс після першого. Вимоги, 

що ставляться завданням до ресурсів, а також параметри завдання задаються в 

тегах «parameter». 

Тег «tasks» – є кореневим. Він містить всі дані для моделювання, які 

описують кожне окреме завдання. Параметр тега «time» визначає затримку 

надходження наступного завдання відносно попереднього (задається в мс). 

Потім відбувається, власне, процес моделювання затримок надходження 

відповідних завдань та додання їх до середовища. За допомогою параметру 

QTimer планується виклик методу timerTick() з деякою затримкою, в якому 

створюється новий об’єкт завдання класу Task::Task. Він додається до черги 

завдань. 

Плагін SimpleTasksGenerator – це компонент, який відповідає за створення 

завдань для середовища. Плагін SimpleTasksGenerator містить п’ять генераторів 

(ідентичних плагіну SimpleResourcesGenerator). Генератор завдань має кілька 

режимів роботи: 

- PUSH_AND_WRITE – генерує завдання до середовища та записує їх у 

вихідному файлі для подальшого використання (повторного експерименту); 

- PUSH_ONLY – генерує завдання, ставить їх в чергу, але не записує їх у 

вихідному файлі (режим моделювання в реальному часі); 

- WRITE_ONLY – генерує завдання тільки для запису до файлу (тестовий 

режим для перевірки правильності роботи середовища). 

 

6.2.5 Реалізація методів розподілу завдань  

 

Розділ «Distribution algorithms & algorithm selector» реалізує методи 

розподілу завдань на обчислювальні ресурси в середовищі моделювання GRASS. 

Ці методи представлені у вигляді плагіну Algorithm Loader. 
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 Плагін Algorithm Loader – це компонент, який відповідає за завантаження 

методів розподілу під час виникнення в системі подій, що вимагають 

перерозподілу завдань на ресурси (наприклад, додавання нового завдання або 

ресурсу, відключення існуючого ресурсу та ін.) (приклад 6.13). 

 
<plugin name = "AlgorithmLoader" filename = "algorithm_loader" 

loadatstartup = "yes"> 

      <parameter tasks_count="10"/> 

      <parameter algorithm="BackFillDistributionAlgorithm" /> 

      <parameter strict="0"/> 

 </plugin> 

<plugin name = "SmartDistributionAlgorithm" filename = 

"smart_distribution_algorithm" /> 

<plugin name = "FifoDistributionAlgorithm" filename = 

"fifo_distribution_algorithm" /> 

<plugin name = "LifoDistributionAlgorithm" filename = 

"lifo_distribution_algorithm" /> 

<plugin name = "SimplexMetod" filename = "simplex_metod" /> 

<plugin name = "PriorityDistributionAlgorithm" filename = 

"priority_distribution_algorithm" /> 

<plugin name = "BackFillDistributionAlgorithm" filename = 

"backfill_distribution_algorithm" /> 

<plugin name = "BackFillDistributionAlgorithm_mod" filename = 

"backfill_distribution_algorithm_mod" /> 

Приклад 6.13 – Плагін Algorithm Loader 

 

Плагін Algorithm Loader містить три параметри: tasks_count, algorithm, strict. 

Параметр tasks_count визначає граничну кількість завдань у черзі: коли 

кількість завдань в черзі перевищує задане адміністратором системи значення, 

запускається метод планування завдань, який вказаний в параметрі algorithm. 

Параметр algorithm визначає метод розподілу завдань на ресурси. В 

середовищі реалізовані наступні методи: 

- FifoDistributionAlgorithm – функція розподілу завдань, який заснований на 

принципі FIFO; 

- LifoDistributionAlgorithm – функція розподілу завдань, який заснований на 

принципі LIFO; 

- SmartDistributionAlgorithm – функція розподілу завдань із вивільнення 

ресурсів (після того, як обчислювальний ресурс звільняється, його займає перше 
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завдання, яке має задовольняє відповідним вимогам); 

- PriorityDistributionAlgorithm – метод розподілу завдань за пріоритетами 

(першими будуть опрацьовані завдання з більш високим пріоритетом); 

- SimplexMetod – метод розподілу завдань, який заснований на вирішенні 

задачі лінійного програмування; 

- BackFillDistributionAlgorithm – метод розподілу завдань на основі методу 

зворотного заповнення BackFill; 

- BackFillDistributionAlgorithm_mod – модифікація консервативного 

резервування для методу BackFill з урахуванням пропускної здатності та 

затримки передачі пакетів даних в комп’ютерній мережі. 

Третім з регуляторів експерименту є змінна strict, яка дозволяє проводити 

експеримент у двох напрямах: з урахуванням розпаралелювання завдання на різні 

ресурси та без нього (залежно від коефіцієнта зв’язаності).  

 

6.3 Програмна реалізація інформаційної технології розподілу завдань 

 

6.3.1 Програмна реалізація узагальненого критерію оцінки завдань 

 
Узагальнений критерій оцінки завдання розраховується в модулі згортки 

кортежу [61]. Його функціональність є складовою частиною інформаційної 

технології розподілу завдань. Для отримання множини ресурсів за кожним із 

вхідних завдань (або з пулу завдань) необхідно виконати дії, згруповані за такими 

етапами. 

Етап 1: завантаження вихідних даних. Вихідними даними для даного 

модуля є два файли із середовища GRASS: файл ресурсів (resources_data.xml) та 

множину завдань (tasks_data.xml). Постачальник завдань задає: вимоги до 

обчислювальних ресурсів, вагові коефіцієнти для кількісних параметрів завдання 

(рисунок A.14). 

Етап 2: задання часткових критеріїв за кожним завданням. Вагові 

коефіцієнти за кожним кількісним параметром завдання необхідні для визначення 

часткових критеріїв, на підставі яких проводиться розрахунок узагальненого 
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критерію оцінки завдання. 

Етап 3: отримання результатів згортки кортежу. На цьому етапі 

виключаються ресурси, які не задовольняють якісні характеристики (наприклад, 

мають іншу операційну систему, що потребують програмні компоненти 

завдання). На виході модулю згортки кортежу для кожного завдання формується 

множина обчислювальних ресурсів, які задовольняють виконанню завдань     

(6.1): 

 

при ,     (6.1) 

 

де  – підмножина обчислювальних ресурсів, відібраних за кожним 

завданням з пулу або черги на підставі узагальненого критерію оцінки завдання;

 – підмножина коефіцієнтів використання обчислювальних ресурсів. Вона 

вказує на задіяну частину обчислювального ресурсу у ході виконання та 

обслуговування завдання (рис. A.15). 

Етап 4: передача множини на вхід модуля аналізу зв’язності. Модуль 

згортки кортежу (рисунок 6.3) виконує розрахунок узагальненого критерію для 

завдання. Наприклад, для виконання завдання  підходять обчислювальні 

ресурси , ,  та . Коефіцієнт використання ресурсу  становить 0,52. 

Це означає, що незадіяні обчислювальні потужності (1,0 – 0,52 = 0,48) можуть 

бути використаними для виконання інших завдань, тобто кожен з обраних 

ресурсів  має достатній запас обчислювальної потужності, що дозволяє 

виконувати на кожному з них декілька завдань одночасно (паралельно).  

Отже, при розподілі завдань на обчислювальних ресурсах, адміністратору 

системи необхідно враховувати коефіцієнт використання обчислювальних 

ресурсів завданнями. Оперування цими коефіцієнтами дозволяє ефективно 

використовувати обчислювальні ресурси (мінімізація часу їх незадіяності в 

системі).  

В результаті роботи даного модуля формується множина, яка задовольняє 
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вимогам для виконання завдань (враховуючи вимоги постачальника). При 

виконанні завдання ймовірна ситуація: обчислювальна система не задовольняє 

вимогам постачальника;  задачі в завданні – не пов’язані між собою. У такому 

випадку їх необхідно розподілити за різними вільними обчислювальними 

ресурсами – це гарантує виконання завдання в цілому. 

Перевагою запропонованого модуля є можливість створення пулу 

обчислювальних ресурсів, які придатні для виконання задач із завдання з 

урахуванням іх зв’язності. Використання цього модуля при розробки плану 

розподілу враховує інтенсивність та обсяг потоків даних між задачами у завданні, 

що підвищує ефективність використання обчислювальних ресурсів GRID-системи 

за рахунок скорочення часу незадіянності обчислювальних ресурсів в 

розподілених гетерогенних системах. 

 

6.3.2  Практичне застосування інформаційної технології розподілу завдань 

за обчислювальними ресурсами в середовищі моделювання  

 
Враховуючи виконані налаштування конфігураційного файлу plugins.xml 

(підрозділ 4.5), виконується ініціалізація (завантаження) середовища 

моделювання GRASS [71]. Після цього є можливість спостерігати за його 

роботою за допомогою додатку візуалізації (рис. А.16), який містить кілька вікон 

(активні або пасивні). 

На рис. 6.16 в додатку візуалізації відкрито два активних вікна: у Tasks 

Info відображена черга завдань, які надходять до системи, із зазначенням вимог 

постачальників завдань; а Resources Info відображає перелік наявних в GRASS 

середовищі обчислювальних ресурсів. У ході надходження завдань до GRASS 

середовища відбувається додавання їх до черги, яка відображається в вікні Tasks 

Info. Аналогічно механізму додання завдань, до GRASS середовища можна 

додавати обчислювальні ресурси. У цьому випадку вони будуть відображатися в 

вікні додатку Resources Info.  

Під час роботи додатку візуалізації, задачі (програмні компоненти) кожного 
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завдання мають один колір, що дозволяє в режимі реального часу спостерігати за 

«місцем виконання» (обчислювальний ресурс) конкретної задачі. Це реалізує 

концепцію «дружелюбного» інтерфейсу програмного забезпечення. 

Після завершення виконання завдання, обчислювальний ресурс 

звільняється, а завдання залишає чергу. Під час роботи середовища імітаційного 

моделювання GRASS здійснюється моніторинг, власне, середовища, а також 

графічне відображення процесу моделювання в реальному часі (рис. А.17). 

Отримана статистична інформація в результаті моніторингу може бути 

використана для аналізу вибірок залежно від заданих критеріїв. В середовищі 

GRASS для роботи зі статистичною інформацією були введені такі змінні: 

- Pushed – кількість завдань, які були додані до черги під час моделювання 

(під час кожномо додавання завдання інкрементується значення лічильника нових 

завдань); 

- Removed – кількість завдань, які були видалені з черги під час 

моделювання (тобто були виконані). При кожному виконанні завдання, 

інкрементується значення лічильника виконаних завдань; 

- Ts – час роботи GRASS середовища. Змінна приймає значення  залежно від 

часу виконання всіх завдань (до моменту примусової зупинки роботи додатку 

моделювання). 

На підставі вище вказаних параметрів можна побудувати ряд графіків, які 

відображають роботу GRASS середовища за вказаними нижче показниками. 

Графік PushFlow показує щільність потоку завдань, які надходять до черги. 

Значення даного параметра визначається наступним чином (6.2): 

 

.      (6.2) 

 

Графік RemoveFlow показує щільність потоку завдань, які покидають чергу 

(були виконані). Значення цього параметра визначається так (6.3):  

 

Ts

Pushed
=PushFlow
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.      (6.3) 

 

Графік Average відображає значення поточної завантаженості черги. 

Значення цього параметра визначається таким способом (6.4): 

 

 .      (6.4) 

 

Графік Current відображає значення поточної кількості завдань в черзі. 

Значення поданого параметра визначається таким чином (6.5):  

 

.     (6.5) 

 

Графік AverageProcessing відображає значення середнього часу 

опрацювання одного завдання у мультисервісній мережі. Значення цього 

параметра визначається так (6.6): 

 

.      (6.6) 

 

Всі наведені вище графіки будуються в реальному часі. Перехід між 

графіками здійснюється за допомогою закладок вікна Statistic Visualizer додатку 

моделювання GRASS середовища. У вікні Statistic Monitor (рис. А.17) показані 

змінні, які набувають значень в процесі моделювання. Інформація про ці дані 

накопичується в log-файлах. 

 

6.3.3 Класифікація завдань за обсягами даних, що були передані 

 

Завдання, що надходять в GRID-систему на виконання, характеризуються 

параметрами: обсяг вхідних і/або вихідних даних, час завантаження та виконання. 

В роботі пропонується введення вагових коефіцієнтів для кожного завдання (під 

час постановки експериментів). Вони необхідні для оцінки вхідних даних та 

Ts

movedRe
=moveFlowRe

( )

Pushed

movedRe-Pushed
=Averade

movedRe-Pushed=Current

movedRe

Ts
=gsinocesPrAverade



326 

результатів виконання завдання (вихідних даних).  

Нехай  – це вхідний ваговий коефіцієнт, який визначається виразом 6.7: 

  

, (6.7) 

 

де  – вхідне навантаження (інтервал часу від початку завантаження даних до 

початку виконання завдання);  – час виконання завдання. 

Вхідне навантаження  завдання визначається виразом 4.8: 

 

 

(6.8) 

 

де  – вхідний обсяг даних завдання для завантаження; 

  – вхідна пропускна здатність каналу зв’язку. 

Аналогічно визначається вихідний коефіцієнт (6.9) та вихідне 

навантаження (6.10) завдання: 

 

, (6.9) 

 (6.10) 

 

де  – вихідне навантаження (час від закінчення завдання до вивантаження 

даних);    – вихідний обсяг даних завдання для вивантаження;    – вихідна 

пропускна здатність каналу зв’язку. 

Тоді на підставі виразів 6.7–6.10 всі завдання, що надходять до GRID-

системи, можна умовно поділити на чотири класи: 

- великий обсяг вхідних даних  та великий обсяг вихідних 

даних ; 

- малий обсяг вхідних даних  та великий обсяг вихідних 
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даних ; 

- великий обсяг вхідних даних  та малий обсяг вихідних 

даних ; 

- малий обсяг вхідних даних  та малий обсяг вихідних даних 

. 

Наприклад, для рендерінгу відеофайлу тривалістю 15 хвилин з вихідними 

даними: вхідна сцена має ємність 300 МБ, розмір 1 кадру 0,5 Мб, пропускна 

здатність каналу передачі даних 100 Мб/с, 1 секунда відеофайлу складається з 25 

кадрів – виконується така послідовність дій. 

Крок 1: 25 кадрів за секунду * 0,5 Мб = 12.5 Мб/с – 1 секунда відеофайлу. 

Крок 2: 12,5 Мб/с * 60 с * 15 хв = 11250 Мб – розмір відеофайлу на виході. 

Крок 3: 300 МБ * 8 біт = 2400 Мбіт – обсяг вхідного файлу (сцени). 

Крок 4: 2400 Мбіт / 100 Мбіт / сек = 24 сек – час, необхідний для передачі 

вхідного файлу на обчислювальні ресурси. Де-факто, це розрахункова величина 

часу, тому що реальна пропускна здатність каналу передачі даних залежить від 

завантаження каналу передачею інших даних. Для узагальнення візьмемо 

фактично гарантовану пропускну здатність каналу передачі даних 70%. 

Враховуючи цей факт, вхідна сцена буде передаватися на обчислювальний ресурс 

протягом ~ 40 с. 

Крок 5: 11250 Мб * 8 біт = 90000 Мбіт – обсяг вихідного відеофайлу. 

Крок 6: 90000 Мбіт / 100 Мбіт / сек = 900 сек – час, який необхідно 

витратити для передачі вихідного файлу з обчислювальних ресурсів користувачу. 

Насправді, ~ 1500 с (25 хв) – це час, який витрачається на передачу результату 15-

хвилинного відеофайлу. 

У табл. 6.1 показана залежність результату рендерінгу однієї секунди 

відеофайлу від величини його кадру для різних форматів якості, а в табл. 6.2 

показана залежність розміру відеопотоку для різних частот проходження кадрів 

від часу рендерінгу відеофайлу (без стиснення). 

 

зфout tt,1D 

зcin tt,1D 

зфout tt,0D 

зcin tt,0D 

зфout tt,0D 
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Таблиця 6.1 – Залежність розміру 1 секунди відеофайлу від величини кадру 

Розмір кадру, Кб 
 Частота проходження кадрів 

25 30 50 60 

171 

Р
о

зм
ір

 с
ек

у
н

д
и

 в
ід

ео
, 
К

б
 4275 5130 8550 10260 

381 9525 11430 19050 22860 

120 3000 3600 6000 7200 

246 6150 73820 12300 14760 

890 22250 26700 44500 53400 

1008 25200 30240 50400 60480 

2058 51450 61740 102900 123480 

7933 198325 237990 396650 475980 

33822 845550 1014660 1691100 2029320 

 

Таблиця 6.2 – Залежність розміру відеопотоку для різних частот 

проходження кадрів від часу 

Розмір кадру, Кб 

 Частота проходження кадрів 

25 30 50 60 

15 хвилин 30 хвилин 45 хвилин 60 хвилин 

171 

Р
о

зм
ір

 в
ід

ео
, 
М

б
 

3757,324 9017,578 22543,95 36070,31 

381 8371,582 20091,8 50229,49 80367,19 

120 2636,719 6328,125 15820,31 25312,5 

246 5405,273 12972,66 3231,64 51890,63 

890 19555,66 46933,59 117334 187734,4 

1008 22148,44 53156,25 132890,6 212625 

2058 45219,73 108527,3 271318,4 434109,4 

7933 174309,1 418341,8 1045854 1673367 

33822 743159,2 1783582 4458955 7134328 

 

Результати, які показані в табл. 6.1. та 6.2, дозволяють зробити припущення, 

що зі збільшенням розміру кадру та часу рендерінга відеофайлу, збільшується 

розмір вихідного файлу. Даний відеофайл постачальник завдання повинен 

отримати назад, однак доки він не буде переданий, обчислювальний ресурс не 

може бути використаний GRID-системою для інших завдань. Час простою 
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ресурсу буде доданий до часу обслуговування завдання і до часу використання 

обчислювального ресурсу. Існують ситуації, коли передача вихідних даних займає 

більше часу, ніж опрацювання вхідних даних. 

Отже, за наявності таких завдань в GRID-системі, слід враховувати 

пропускну здатність каналів зв’язку (гетерогенність комп’ютерної мережі), що 

дозволяє минати вузькі місця в мережі GRID-системи. Це підвищує ефективність 

використання таких систем. 

 

6.4 Експериментальні дослідження застосування інформаційної технології 

 

6.4.1 Технічні характеристики використаного обладнання та програмного 

забезпечення, критерії порівняння теоретичних і експериментальних результатів 

досліджень 

 

Як апаратне середовище для проведення експериментів були обрані 

локальна мережа персональних комп’ютерів, кластерна система, мобільна 

реконфігурована кросплатформена система [82]. 

Для порівняння теоретичних числових характеристик, що оцінюють 

функціонування розподілених імітаційних моделей, з експериментально 

отриманими, будемо використовувати значення середнього арифметичного 

відносної похибки і значення середньоквадратичного відхилення. Нехай ix  – 

обчислене i-е значення деякого параметра Х, '
ix  – значення цього ж параметра, 

отримане експериментальним шляхом. Абсолютна похибка в цьому випадку буде 

дорівнює i
'
i xx  , а відносна похибка визначається формулою 

'
i

i
'
i

x

xx 
. Значення 

середнього арифметичного відносної похибки xm  і середньоквадратичне 

відхилення теоретичних оцінок від експериментальних x  будемо визначати за 

формулами 
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де N – кількість отриманих значень характеристики. 

 
6.4.2. Застосування методу аналізу імітаційних моделей з просування 

модельного часу 

 

Як зазначалося раніше, для порівняння ефективності імітаційних моделей 

часто використовується критерій найбільшого просування модельного часу за 

одну і ту ж кількість кроків моделювання або за один і той же реальний час 

функціонування програми. Виконаємо вибірковий аналіз отриманих результатів. 

На рис. 6.2 представлені результати моделювання та вимірювань реальних 

часових витрат з використанням консервативних і оптимістичних алгоритмів 

синхронізації.  

Аналізуючи результати моделювання, можна зробити такі висновки. Для 

наведених параметрів моделі більш ефективно використовувати оптимістичні 

алгоритми синхронізації, які, в цілому, дають об’єктивні значення часу 

моделювання. Нелінійність часу виконання моделей при оптимістичній 

синхронізації пов’язана з нерівномірним обчислювальним навантаженням, 

обумовленим відкатами модельного часу. Зростання часу виконання моделей в 

консервативних алгоритмах носить лінійний характер, а отже, більш 

прогнозований.  

Цікаві результати показує аналіз часу моделювання при збільшенні 

кількості обчислювальних ресурсів, що виділяються. Так, при зміні кількості 

ресурсів в інтервалі n=[5,20] для модельованої системи спостерігається значне 

зростання продуктивності, який сповільнюється в інтервалі n=[5,25], а при 
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значеннях більше 30 ресурсів спостерігається зворотне зниження продуктивності, 

що фіксується як теоретичними, так і експериментальними результатами. 

 

 
  а)  

 

   б) 

Рисунок 6.2  – Залежність реального часу обчислювального процесу від 

значення модельного часу при використанні а) консервативних,  

б) оптимістичних алгоритмів синхронізації 

 

Пояснення у тому, що при значній кількості ресурсів підвищується час, 

який витрачатися на синхронізацію більшої кількості моделей, збільшується час, 

пов’язане зі збільшенням трафіку моделі і системи моделювання. 
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В ході експериментів, було помічено, що час виконання моделі також 

залежить від алгоритму розподілу ресурсів перед моделюванням. На рис. 6.2 

можна бачити результати аналізу часу просування моделей при різних алгоритмах 

синхронізації і методах розподілу ресурсів. Інтелектуальний аналіз ціх даних 

може підвищіти ефективність системи керування. 

Аналіз показує значну залежність просування модельного часу від обраного 

алгоритму розподілу ресурсів. Так, алгоритми розподілу, засновані на обліку 

продуктивності та трафіку, показують поліпшення ефективності до 2 разів. Таким 

чином, проведення подібного аналізу здатне значно підвищити ефективність 

використання дорогих обчислювальних ресурсів та каналів зв’язку між ними. 

Також був проведений порівняльний аналіз результатів, отриманих під час 

моделювання, що видаються системою управління кластером. На рис. 6.3 та 6.4 

показані графіки часу виконання моделі для різних алгоритмів синхронізації 

(консервативної та оптимістичної) при рівній кількості обчислювальних ресурсів 

(n = 10). 

 

Рисунок 6.3 – Залежність реального часу обчислювального процесу від 

обраного методу синхронізації та методу розподілу ресурсів: 1 – випадковий 

розподіл, 2 – на основі продуктивності, 3 – на основі мережного обміну, 4 – 

комбінованого методу 
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Рисунок 6.4 – Експериментальні та теоретичні залежності часу обчислювального 

процесу при консервативних і оптимістичних методах синхронізації 

 

Статистичний аналіз порівняння теоретичних і експериментальних даних 

показав значення параметрів для всіх вибірок, наведених в додатку В: для 

консервативних алгоритмів  – x = 0.8 с, xm = 0.5с, для оптимістичних – x = 2,3 

с, xm = 1.7 с. Аналіз наведених параметрів показує, що похибка теоретичних 

значень оцінки часу моделювання становить для консервативних алгоритмів 2,3 

%, для оптимістичних – 3,4 %. Таким чином, більш точні оцінки отримані для 

консервативних алгоритмів. Це викликано тим, що при оптимістичних 

алгоритмах не враховується ряд активностей операційної системи, які 

виконуються як наслідок роботи специфічних дій оптимістичних алгоритмів: 

динамічний перерозподіл пам’яті під час збереження станів приватних моделей і 

відкатах, створення потоків повідомлень у ході повернення модельного часу 

тощо. 

В цілому, похибки теоретичних результатів задовольняють завданням 

аналізу імітаційних моделей з просування модельного часу та можуть бути 

використані у інформаційних технологіях аналізу імітаційних моделей. 
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6.4.3 Застосування методу оцінки можливості здійснення розподілу програм 

у завданні на основі динамічного зміни обсягів віртуальної пам’яті  

 

Для конфігурації моделі щодо дослідження застосування цього методу були 

обрані оптимістичні алгоритми синхронізації. Це пояснюється тим, що в 

консервативних алгоритмах, як правило, зміна обсягів пам’яті під час імітації 

незначна. Натомість в оптимістичних алгоритмах відбувається постійна зміна 

обсягів пам’яті, пов’язана з постійним збереженням станів моделі та реалізацією 

відкатів модельного часу. 

На рис. 6.5 наведені приклади залежностей обсягів пам’яті локальних 

моделей в часі, отриманих в ході моделювання для різних алгоритмів 

синхронізації (консервативних та оптимістичних).  

 

Рисунок 6.5 – Залежність обсягів пам’яті програм в завданні 

 

Як видно з рисунку, аналіз зміни обсягів пам’яті програмних модулів 

дозволяє визначити, які кількісні параметри, такий і характер змін. Так графіки 1 і 

2 носять періодичний характер. В рамках тимчасового вікна пам’ять цих моделей 

зростає, причому зростання приватної моделі 1  носить  нелінійний, а 2-ий – 

лінійний характер. Зміни програмного модуля 3 носять асинхронний нелінійний 

характер. Характер змін пам’яті програми 3 дозволяє зробити висновок, що під 
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час її виконання часто відбувається відкат в часі (зменшення обсягів пам’яті між 

моментами просування часового вікна). 

Отримані в ході аналізу дані дозволяють також оцінити реальний максимум 

обсягів пам’яті локальної програми, який проявляється в динаміці, на відміну від 

заявлених в завданні обсягів, що носять апріорний характер, і часто вказуються 

приблизно. Так, наприклад, для першої програми (рис. 6.7) початковий 

(заявлений) обсяг пам’яті становить 500 кбайт, а під час моделювання динамічно 

збільшується до 2000 кбайт. 

Оцінка максимальних обсягів пам’яті програмних модулів є обмежуючим 

параметром при пошуку відповідних для виконання обчислювальних ресурсів. 

Крім цього, вона може бути використана в складних статичних і динамічних 

алгоритмах планування та розподілу ресурсів. 

  

6.4.4 Застосування методу оцінок простою ресурсів для алгоритмів 

синхронізації розподілених програм в завданні 

 

У ході розподіленого виконання завдання існує проблема простою 

обчислювальних ресурсів, викликана неоднорідністю локальних програмних 

модулів або неоднорідністю ресурсів. Паралельне виконання приватних програм 

неминуче призводить до ситуації, коли частина програм змушена очікувати в 

точці синхронізації інші програми. Іноді простої ресурсів значні. Рішеннями цієї 

проблеми є методи статичного і динамічного розподілу (перерозподілу) ресурсів. 

Однак ці методи вимагають знання додаткових параметрів про програми, 

які відсутні в мовах опису завдань, а також складні для оцінювання розробниками 

моделей. Запропонований в підрозділі 4.7 метод дозволяє оцінити простої 

локальних програмних модулів. 

Простій ресурсів найбільш проявляється під час застосування синхронних і 

консервативних алгоритмів синхронізації, які обмежують можливості програм із 

просування свого функціонування. Система аналізу розподілених завдань 

дозволяє отримати залежності часу простою ресурсів в просторі фізичного часу 

виконання. 



336 

На рис. 6.6 представлені кілька графіків такої залежності. Як опція 

представлено сумарний час простою ресурсів для різних алгоритмів 

синхронізації. 

Час простою ресурсів в динаміці є зростаючою функцією для всіх 

обчислювальних ресурсів, на які розподілені програми із завдання. Перший 

графік відображає поведінку синхронних програм. Час простою для них є 

функцією, близькою до лінійної, величина простою найбільша серед всіх 

застосованих алгоритмів синхронізації. Застосування більш складних алгоритмів 

синхронізації призводить до зменшення часу простою ресурсів, але може 

збільшити загальний час експерименту за рахунок часу роботи алгоритмів 

синхронізації. 

 

Рисунок 6.6 – Залежості сумарного часу простою ресурсів для різних алгоритмів 

синхронізації 

 

Так, консервативні алгоритми (графік 2) також мають зростаючий характер 

часу простою, проте, за рахунок додаткових витрат процесорного часу і 

мережного трафіку на повідомлення, які використовуються з метою синхронізації 

розподілених додатків згідно одного з алгоритмів,  показують, в загальному, 

менше значення часу простою в порівнянні з синхронними алгоритмами 
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синхронізації. Оптимістичні алгоритми, в силу наявності значних 

обчислювальних витрат на синхронізацію і відкати програм у часі, а також 

можливості моделювання локальних програмних компонентів «вперед», 

приводять до найменших значеннях часу простою, але носять нерегулярний 

характер. 

Слід зазначити, що сам по собі час простою не є кінцевим критерієм оцінки 

ефективності застосування того чи іншого методу синхронізації. Дійсно, можлива 

ситуація, коли час простою мінімальний, але фізичний час, витрачений на 

виконання в завданні фіксованої кількості кроків менше. Таким чином, отримані 

залежності для часу простою повинні враховуватися в узагальнених критеріях 

ефективності. Більш того, можливе використання часу простою ресурсу для 

виконання інших завдань, у тому числі локальних завдань, або завдань з 

обслуговування операційних підсистем і систем підтримки різних сервісів.  

Перспективним також є використання отриманої інформації про час 

простоїв в алгоритмах початкового і динамічного (в процесі виконання 

програмних модулів) розподілу ресурсів. При цьому відкривається можливість 

розміщувати на деяких обчислювальних ресурсах кілька локальних модулів з 

одного завдання (бажано найбільш зв’язаних за даними або з великою частотою 

обміну повідомленнями), що мають високі значення часу простою на одних і тих 

же інтервалах часу. 

 

6.4.5 Дослідження ефективності застосування інформаційної технології на 

базі оцінки схем розподілу ресурсів 

 

Аналіз часу, витраченого під час проведення описаних вище чотирьох 

імітаційних експериментів наведено на рисунку 6.12, а результати досліджень 

основних параметрів, що беруть участь в оцінці ефективності обраного варіанта 

розподілу – в табл. 6.3. З діаграми видно, що при простих експериментах (малий 

обчислювальний обсяг або невелике значення часу моделювання) застосування 

технології аналізу не є раціональним.  
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Таблиця 6.3 – Порівняльна таблиця застосування методів розподілу завдань за доступними ресурсами 

Розмірність експерименту 
Метод випадкового 

розподілу 

Метод рівномірного 

розподілу 

(на основі обчислювальної 

складності програмних 

моделей) 

Метод зворотного 

заповнення (backfill) 

(на основі оцінки часу 

виконання програмних 

моделей) 

Із застосуванням 

розроблених методів 

N M TM, мин Синхр TR, с TP, с %Vk TR, с TP, с %Vk TR, с TP, с %Vk TR, с TP, с %Vk 

10 40 100 К 28 14 0 42 12 0 44 8 0 48 14 0 

40 40 100 К 96 52 3 86 48 0 72 36 12 70 34 0 

40 40 100 О 120 35 12 87 38 6 78 15 18 74 10 3 

200 40 100 К 562 241 3 480 260 7 470 215 10 420 209 3 

200 40 100 О 460 202 14 470 253 10 462 207 13 402 198 7 

200 488 500 К 390 160 4 320 140 0 301 138 0 280 125 0 

200 488 500 О 390 160 4 320 140 0 301 138 0 280 125 0 

600 488 500 К 1538 456 14 1340 401 12 1280 390 10 989 123 0 

600 488 500 О 1567 315 45 1215 201 38 1275 170 41 779 43 8 

 

 

 
3
3

8
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Решта експериментів показала ефективність застосування інформаційної 

технології аналізу розподілених програмних систем, що проявилося у зменшенні 

часу проведення експериментів в разі застосування розроблених методів для 

оцінки варіантів розподілу ресурсів. В процесі роботи не розроблений 

універсальний критерій, що дозволяє узагальнити оціночну інформацію про різні 

варіанти розподілу ресурсів, що дало б можливість створити універсальний метод 

розподілу ресурсів. 

На рис. А.8 можливо виділити час, витрачений на аналіз завдання, 

моделювання на базі можливих схем розподілу ресурсів, час виконання завдання, 

час перерозподілу ресурсів та час простою ресурсів. 

 

6.4.6  Результати порівняння методів розподілу завдань за робочими 

станціями 

 

Для проведення експериментів була створена програма, яка автоматизовано 

генерує набір робочих станцій з різними характеристиками продуктивності 

центрального процесора, динамічної пам’яті і комунікаційного інтерфейсу, і набір 

завдань з різними вимогами до динамічної пам’яті, обчислювальної складності, 

топології зв’язків між ними. Після генерації вхідних даних послідовно 

запускається три різних методи з розподілу завдань за робочими станціями. 

Оскільки в експериментах використовувався метод повного перебору, для 

зменшення часу роботи алгоритму кількість робочих станцій і завдань 

обмежувалося. В експерименті було проаналізовано 64 комбінації. Максимальна 

кількість робочих станцій 8, максимальна кількість завдань 8. У гіршому випадку 

метод повного перебору проаналізував 8
8
=16 777 216 комбінацій. В ході 

експерименту були проаналізовані три різних співвідношення між кількістю 

робочих станцій N і кількістю завдань M: 

- M < N – кількість робочих станцій більше кількості завдань. У цьому 

випадку, як правило, на кожну робочу станцію сплановано по одному завданню, 

деяка частина обчислювальної системи не задіяна в процесі моделювання; 
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- M ≈ N – в разі, коли характеристики робочих станцій практично однакові, 

а також при однорідних паралельних процесах в описі цифрової системи 

очікується отримати найоптимальніший випадок для проведення розподіленого 

моделювання; 

- M > N – найбільш часто зустрічається випадок на практиці. 

Як оцінку швидкодії методу пропонується розглядати кількість 

проаналізованих комбінацій I в процесі роботи алгоритму. 

Це допоможе розрізнити ефективність роботи методів при малій 

розмірності M і N. 

Прискорений метод розподілу завдань за обчислювальними ресурсами 

дозволяє отримати результат за одну ітерацію і генерує тільки одну вихідну 

комбінацію. В цьому випадку I = 1. 

У методі повного перебору кількість аналізованих комбінацій визначаться 

таким виразом:I = M
N

. Цей метод не є ефективним. 

Під час використання модифікованого методу повного перебору кількість 

ітерацій заздалегідь визначити неможливо, але вона визначається виразом MI  . 

Кількість ітерацій у ході використання цього методу наведено в табл. 6.4. 

 

Таблиця 6.4 – Кількість ітерацій під час використання прискореного методу 

повного перебору 

N    1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 3 3 4 3 3 3 3 

3 1 3 13 4 4 11 14 13 

4 1 3 63 73 16 80 22 11 

5 1 4 36 292 513 412 56 4 

6 1 19 1 61 81 112 915 1225 

7 1 6 288 671 2969 5477 21637 2523 

8 1 53 589 4159 3726 7792 532 554955 
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Як критерій ефективності роботи методу використовується коефіцієнт K. У 

ході використання методу повного перебору і прискореного методу повного 

перебору отримані коефіцієнти ефективності мають однакове значення. Отримані 

коефіцієнти наведені в табл. 6.5. 

Під час використання прискореного методу розподілу завдань отримані 

коефіцієнти ефективності можна вважати прийнятними і близькими до 

оптимальних значень. Вони наведені в табл. 6.6. 

 

Таблиця 6.5 – Коефіцієнти ефективності розподілу завдань K у ході 

використання методів повного перебору і прискореного методу повного перебору 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0,1 0,09 0,28 0,02 0,02 0,06 0,13 

3 0 0,09 0,17 0,09 0,23 0,42 0,38 0,32 

4 0 0,59 0,12 0,52 0,17 0,28 0,26 0,17 

5 0 0,1 0,29 0,24 0,17 0,1 0,07 0,03 

6 0 0,12 0,01 0,24 0,47 0,46 0,51 0,34 

7 0 0,05 0,23 0,15 0,08 0,19 0,43 0,77 

8 0 0,06 0,012 0,23 0,05 0,2 0,3 0,55 

 

Таблиця 6.6 – Коефіцієнти ефективності розподілу завдань K у ході 

використання прискореного методу розподілу завдань 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0,1 0,09 0,28 0,02 0,02 0,06 0,13 

3 0 0,09 0,17 0,09 0,23 0,42 0,38 0,32 

4 0 0,59 0,22 0,52 0,48 0,3 0,26 0,17 

5 0 0,16 0,29 0,24 0,3 0,16 0,19 0,13 

6 0 0,27 0,01 0,28 0,27 0,52 0,2 0,54 

7 0 0,08 0,24 0,19 0,38 0,31 0,37 0,4 

8 0 0,04 0,016 0,27 0,38 0,34 0,1 0,79 
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Для оптимізації процесу розподіленого моделювання складної цифрової 

системи необхідно оптимально розподілити виконання паралельних блоків 

робочими станціями. Для цього слід враховувати багато різних факторів, таких, як 

характеристики кожного паралельного процесу (ресурсомісткість, яка 

визначається обчислювальною складністю і потребами пам’яті), а також 

характеристики кожної робочої станції (продуктивність центрального процесора, 

характеристики динамічної пам’яті, характеристики підключення до 

комунікаційної системи, поточна зайнятість). Розглянуті методи дозволяють 

розподілити завдання по обчислювальним системам при різних конфігураціях 

робочих систем і характеристиках процесів, а також при різному співвідношенні 

кількості процесів і наявних робочих станцій. В результаті проведених 

експериментів були підтверджені дані, отримані теоретично. 

 

6.4.7 Аналіз результатів дослідження застосування запропонованої 

інформаційної технології  

 

Інформаційну технологю управління розподіленими обчисленнями в 

гетерогенних комп’ютерних системах впроваджено під час побудови 

інформаційних систем розподіленої обробки даних. Зробимо стислий огляд 

вказаних впроваджень. 

Перші впровадження було використано в межах науково дослідних робіт 

«Розробка структури Харківського ресурсно-операційного GRID-центру та його 

ресурсів» та «Розробка та дослідження застосування GRID-порталу Харківського 

ресурсно-операційного GRID-центру», що проводилися в Харківському 

національному університеті радіоелектроніки. Науково-практичний ефект від 

використання результатів роботи: проведено аналіз концепцій, архітектури, 

конфігурацій обчислювальних ресурсів, програмного забезпечення сучасних 

національних проектів GRID; здійснено підключення до суперкомп’ютерного 

центру Національного технічного університету України «КПІ» та тестування 

потужності бібліотек інтерфейсу паралельного програмування PVM на прикладі 
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ряду задач; проведено розподілене імітаційне моделювання різних конфігурацій і 

системних налаштувань Харківського ресурсно-операційного GRID-центру та 

його ресурсів, а також аналіз конфігурацій в ході використання GRID-порталу на 

різних додатках [40, 60, 62, 115]. 

Результати наукових досліджень стосовно забезпечення життєздатності 

розподіленого програмного забезпечення було використано в звіті про науково-

дослідну роботу «Створення науково-методичних основ забезпечення живучості 

мережних систем обміну інформацією в умовах зовнішнього потужного НВЧ 

випромінювання» у розділі «Дослідження способів забезпечення живучості 

інформаційно-комунікаційних систем» [96, 101, 104, 105, 107, 110]. 

Однією з прикладних реалізацій було створення програмного забезпечення 

для паралельного та розподіленого моделювання та візуалізаціі температурних 

процесів доменної печі [44]. 

Ряд експериментів було проведено під час опрацювання 

радіоастрономічних даних [102, 320, 321, 322].  В імітаційне середовище 

моделювання GRASS були завантажені пули з реальної GRID-системи, які 

використовувалися під час обробки радіоастрономічних даних на GRID-кластері в 

РІ НАНУ: пул завдань та пул обчислювальних ресурсів. Рішення про вибір 

методу розподілу з мінімальним виконанням пулу завдань та мінімальним 

простоєм обчислювальних ресурсів гетерогенної комп’ютерної системи 

приймався на основі порівняльного аналізу. Детальний опис експериментів є в 

[119]. Розглянемо деякі результати експериментів. 

На рис. В.1 показано час виконання фіксованого пулу завдань для всіх 

методів, які реалізовані в середовищі GRASS (в модулі Algorithm Loader), а на 

рисунку В.2 – показник незадіянності обчислювальних ресурсів по кожному із 

запропонованих методів. У табл. В.1 та на рис. В.3 наведені результати 

моделювання роботи всіх методів відповідно до наведеної класифікації завдань. 

Практична реалізація запропонованих методів та інформаційної технології в 

GRID-системі Радіоастрономічного інститут НАН України має місце під час 

вирішення задачі визначення часових запізнень у гравітаційно лінзованих 
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квазарах, який надає процедуру усунення  впливу  подій  мікролінзування,  що 

ґрунтується на фундаментальних властивостях репрезентації квадратично 

інтегрованих функцій у вигляді розкладання за ортогональними поліномами.  

Високошвидкісні обчислення знайшли місце в обчисленні крос-

кореляційних функцій для пар кривих блиску компонентів, представлених своїми 

апроксимаціями. Для усунення крайових ефектів під час обчислення крос-

кореляційних функцій використана процедура, аналогічна процедурі обчислення 

локально-нормованої дискретної кореляційної функції для визначення 

тимчасового запізнювання в першій лінзі Q0957+561 в радіодіапазоні.  Далі як 

оцінка тимчасового запізнювання для кожної даної пари брався зсув у часі, при 

якому функція крос-кореляції досягає максимуму. Описаний метод реалізований 

на мові програмування IDL, а у ході його розподілу була застосована розроблена 

інформаційна технологія.  

Розроблена інформаційна технологія була застосована під час апробації 

вищевказаного методу визначення тимчасових запізнень для тестування 

семирічних кривих блиску гравітаційно лінзірованого квазара НЕ 0435-1223. 

Загалом, впровадження інформаційної технології дозволило скоротити час 

визначення запізнень в гравітаційно лінзірованних квазарах, що надає просту та 

прозору процедуру усунення впливу подій мікролінзування, яка заснована на 

фундаментальних властивостях уявлення квадратично інтегрованих функцій у 

вигляді розкладання за ортогональними поліномами. При цьому завдяки 

використанню запропонованої інформаційної технології, вдалося скоротити час 

опрацюання даних до 22% в GRID-середовищі, зокрема, GRID-кластері 

Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України. В цілому це 

дозволило скоротити сумарний час за визначенням необхідних параметрів до 

25%. На рис. 6.7 представлено результати моніторингу оціночних параметрів РОП 

для різних методів розподілення ресурсів. 

Наведено результати вибору системи управління (Final) для чотирьох типів 

завдань, які відрізняються взаємовідношенням обчислювальної складності та 

зв’язністю програмних компонентів в завданні (D1– мала зв’язність, велика 
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обчислювальна складність; D2 – велика зв’язність, велика обчислювальна 

складність; D3 – мала зв’язність, велика обчислювальна складність; D4 – мала 

зв’язність, мала обчислювальна складність). Плани розподілу завдань за 

ресурсами паралельно отримані з використанням наступних методів розподілу: 

FIFO (first in, first out), HPF (highest priority first), Smart (перший на вільний 

ресурс, що відповідає обмеженням), Simplex (симплекс-метод), стандартний та 

розроблений модифікований метод Backfill. 
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Рисунок 6.7 – Результати моніторингу оціночних параметрів РОП: 

а) час виконання завдань; б) сукупний критерій ефективності 
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Результати свідчать, що система керування у всіх випадках обирала 

найліпший план розподілу ресурсів з мінімальним часом виконання (рисунок 3.а) 

та сукупним критерієм ефективності К (рисунок 3.б), який враховує різницю часу 

виконання завдання, часу простою ресурсів та затрати віртуальної пам’яті 

(K                  , де            – процент перевищення 

мінімальних значень часу виконання, часу простою та обсягу пам’яті відповідно 

для обраного методу розподілу,    – ваговий коефіцієнт, який залежить від 

обраної стратегії управління; у даному випадку вагові коефіцієнти рівні). 

Проведені експерименти з використання запропонованої інформаційної технології 

на наявних комп’ютерних ресурсах показали підвищення ефективності РОП 

згідно з обраними критеріями та обмеженнями (для відповідних класів завдань: 

D1 – до 60%, D2 – до 12%, D3 – до 74%, D4 – до 40%) у  порівнянні з виконанням 

тих же завдань в існуючих кластерних системах та системах хмарних обчислень 

відкритого доступу. 

Розроблена інформаційна технологія запланована у подальшому 

використанні у ході опрацювання радіоастрономічних даних з метою визначення 

тимчасових запізнень в гравітаційно лінзірованих квазари з використанням 

хмарних технологій в рамках поставлених наукових завдань відділу космічної 

радіофізики РІ НАНУ. 

Результати роботи впроваджено на державном підприємстві “Центральне 

конструкторське бюро «ПРОТОН»  при розробці перспективних систем передачі 

даних. Застосування розроблених моделей та методів у  програмному комплексі 

систем передачі даних дозволило: задовольнити встановлені обмеження на деякі 

параметри обчислювального середовища (обсяги оперативної пам’яті, час 

простою обчислювальних ресурсів та ін.); врахувати інтенсивність та обсяг 

потоків даних між програмними модулями, що дозволило підвищити 

ефективність використання комп’ютерних систем за рахунок зменшення часу 

виконання завдань. Впровадження підтверджено актом. 
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Метод пошуку варіанту розподілу програмних компонент за робочими 

станціями локальної мережі з врахуванням оптимістичних та консервативних 

методів синхронізації розподіленого програмного забезпечення впроваджено на 

Державному підприємстві Науково-дослідному технологічному інституті 

приладобудування (ДП НДТІП). Отримані результати демонструють ефективне 

використання наявних обчислювальних ресурсів за рахунок використання 

інформаційної технології управління розподіленими обчисленнями. 

Комплекс методів забезпечення функціональної стійкості виконання 

розподілених програмних завдань було використано в процесі розгортання 

системи управління підприємством на товаристві з обмежаною відповідальністю 

«Альтер системс». Використання наукових та практичних результатів дозволили 

зменшити ймовірність відмови розподіленого програмного забезпечення та 

зменшити час відновлення функціонування програмного забезпечення під час 

виникнення відмов обчислювальних ресурсів та мереж передачі інформації за 

рахунок розподілення обчислювальних завдань системи управління 

підприємством за основними, резервними та термінальними серверами. 

Результати наукових досліджень реалізовано в освітньому процесі 

Харківського національного університету радіоелектроніки на кафедрі 

електронних обчислювальних машин. Під час проведенні лекційних занять та 

лабораторних робіт з дисциплін «Системне програмування», «Технології 

високопродуктивних хмарних обчислень», «Інтерфейси паралельного 

програмування» та «Паралельне моделювання на інноваційних HPC системах» за 

спеціальністю 123 – «Комп’ютерна інженерія» використані наступні результати 

дисертаційної роботи:  моделі хмарного обчислювального середовища та 

розподіленого обчислювального процесу;  методи розподілу завдань та пошуку 

розподілу завдань з мінімальним часом виконання та мінімальним простоєм 

обчислювальних ресурсів; методи забезпечення функціональної стійкості 

розподілених програмних завдань. 

Акти, що підтверджують впровадження результатів наукових та 

теоретичних досліджень містяться у Додатку Б. 
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6.5 Висновки до розділу 

 

В ході виконання роботи було модернізовано імітаційне середовище 

моделювання GRASS шляхом впровадження інформаційної технології розподілу 

завдань для гетерогенної комп’ютерної системи. З огляду на те, що архітектура 

середовища GRASS є модульною, це дозволило проводити операції з його 

масштабування. 

Впровадження розробленої інформаційної технології до імітаційного 

середовища моделювання GRASS надало можливість: 

- паралельно моделювати реальний процес розподілу завдань на 

обчислювальних ресурсах в GRID-системі за кожним методом розподілу; 

- обрання плану розподілу для пулу завдань на основі заданих експертами 

критеріїв та правил, які були отримані в ході моделювання (мінімальним часом 

виконання пулу завдань і мінімальним простоєм обчислювальних ресурсів); 

- враховувати зв’язність задач в завданні та клас завдань під час розподілу 

їх за обчислювальними ресурсами GRID-системи. 

У ході дослідження було проведено ряд експериментів з розподілу завдань 

на обчислювальних ресурсах для різних методів розподілу з різними пулами 

завдань та обчислювальних ресурсів. Результати, які були отримані в ході 

експериментів, свідчать про скорочення часу виконання пулу завдань до 24% і 

підвищення показників ефективності використання обчислювальних ресурсів до 

32% для ряду методів розподілу, які реалізовані в імітаційному середовищі 

моделювання GRASS. 

В роботі запропонована архітектура візуального інтерфейсу для 

розподіленої імітаційної системи моделювання GRID-інфраструктури – GRASS. 

Описане рішення дозволило виділити візуалізацію даних в окрему підсистему, 

зменшити зв’язаність модулів в системі і збільшити їх внутрішню пов’язаність. 

Однією з основних переваг архітектури є можливість підключення нових модулів 

зі своїми оригінальними функціями візуалізації без перекомпіляції всього 

проекту. Гнучкість розробленої архітектури дозволяє розширювати або 
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модифікувати модулі візуалізації з метою проведення більш складних 

експериментів. 

Проведено ряд експериментів, що дозволяють перевірити працездатність 

системи моделювання GRASS під управлінням різних алгоритмів синхронізації. 

Імітаційна модель системи аналізу підтвердила працездатність методів аналізу. 

Порівняння кількісних характеристик, отриманих експериментальним і 

модельним шляхом показала, що експериментальна похибка методів не 

перевищує 4%. 

Отримані результати можуть бути корисними розробникам програмного 

забезпечення систем хмарних обчислень, GRID-систем, фахівцям у сфері 

розробки розподіленого програмного забезпечення, розробникам імітаційних 

моделей, інформаційних систем та технологій. 

Рузультати наукових та теоретичних досліджень впровадженно в освітній 

процес та державні й приватні підприємства. 

 

Список використаних джерел у цьому розділі наведено у повному списку 

використаних джерел під номерами: [9, 34, 40, 44, 49, 56, 60, 62, 64, 71, 82, 96, 101, 

102, 104, 105, 107, 110, 111, 115, 149–153, 321, 322]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-прикладну проблему 

розробки моделей, методів та інформаційної технології управління розподіленим 

обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах.  

В результаті проведених досліджень отримано такі наукові і практичні 

результати: 

1. Виконано аналіз існуючих підходів до управління розподіленим 

обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах, технологій 

розподілених обчислень,  хмарних технологій,  існуючих планувальників завдань, 

мов опису завдань, існуючого програмного забезпечення підтримки розподілених 

обчислень, методів та засобів імітаційного моделювання як інструменту 

дослідження обчислювальних процесів у комп’ютерних системах, методів 

розподілу завдань. Наведені формалізації опису завдань та обчислювальних 

ресурсів,  задачі розподілу завдань за обчислювальними ресурсами, процесу 

забезпечення функціональної стійкості РОП. Наведено огляд технологій 

розподілених обчислень та Cloud-технологій,  існуючих планувальників завдань, 

мов опису завдань в гетерогенних розподілених комп’ютерних системах, аналіз 

існуючого програмного забезпечення підтримки розподілених обчислень, методів 

та засобів імітаційного моделювання як інструменту дослідження 

обчислювальних процесів у гетерогенних комп’ютерних системах, методів 

розподілу завдань. Пропонуються рішення архітектурного рівня для сервісів 

системи управління обчислювальними процесами в умовах розподілених 

ресурсів. Запропоновано універсальну, кластерну та гетерогенну структуру 

системи управління розподіленими обчисленнями. Наведена формалізація опису 

завдань та обчислювальних ресурсів, досліджені існуючі планувальники, 

формалізація задачі розподілу завдань за обчислювальними ресурсами. 

Запропоновано формалізацію процесу забезпечення функціональної стійкості 

розподіленого обчислювального процесу. Введена концепція використання 

сервісу менеджера пам’яті для реалізації функцій управління розподіленим 
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обчислювальним процесом. Розроблені концептуальні основи побудови системи 

управління розподіленим обчислювальним процесом, що базуються на комплексі 

методів аналізу завдань та обчислювальних ресурсів, імітаційному моделюванні 

обчислювальних процесів, комплексі методів підтримки функціональної стійкості 

розподілених обчислень. 

2. Набула подальшого розвитку методологія управління обчислювальним 

процесом в розподілених комп’ютерних системах, яка базується на системних 

принципах гетерогенності програмних завдань та ресурсів, вибору стратегії 

управління, вибору методів розподілення ресурсів, зв’язності програм та урахування 

трафіка у завданні, вибору методів синхронізації, функціональної стійкості та 

моделювання розподіленого обчислювального процесу, що забезпечує ефективне 

використання обчислювальних ресурсів та знижує час виконання завдань.  

3. Вперше розроблено теоретико-множинну модель розподіленого 

обчислювального середовища під час виконання завдання в розподілених 

гетерогенних комп’ютерних системах, яка уніфікує опис обчислювального 

завдання, комп’ютерних ресурсів та системи управління розподіленими 

обчисленнями, що дозволяє формалізувати процес розподілених обчислень та 

реалізувати комплексний підхід до підвищення ефективності розподіленого 

обчислювального процесу.  

4. Вперше розроблено математичну модель розподіленого обчислювального 

процесу, яка враховує динамічну зміну обсягів пам’яті, потоків даних між 

програмними компонентами завдання, час простою, методи синхронізації часу 

виконання, та використовує архітектуру гетерогенної комп’ютерної системи,  

що дозволяє забезпечити функціональну стійкість, задовольнити встановлені 

обмеження на обсяги оперативної пам’яті, час використання процесора, та 

знизити час простою обчислювальних ресурсів. 

5. Вперше розроблено комплекс методів для оцінювання та вибору 

призначень програмних компонент завдання за обчислювальними ресурсами з 

урахуванням кількісних оцінок розподіленого обчислювального процесу, що 

дозволяє використати призначення з найменшим часом виконання завдання та 
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простоєм обчислювальних ресурсів під час реалізації обраної стратегії 

управління. 

6. Вперше розроблено методи забезпечення функціональної стійкості 

розподілених програмних завдань, які регулярно виконують моніторинг і зберігання 

стану програмних компонентів або історії їх змін у часі, що дозволяє автоматизувати 

процес відновлення працездатності розподіленого програмного забезпечення після 

відмови обчислювального ресурсу або комунікаційного каналу зв’язку. 

7. Удосконалено метод оцінки часу виконання програмних завдань в 

гетерогенних комп’ютерних системах, що, на відміну від існуючих, враховує 

обсяг пам’яті програмних модулів, обсяги даних, які передаються між 

програмними компонентами, час простою ресурсів, час та обсяги пам’яті щодо 

забезпечення функціональної стійкості, що дозволяє оцінити час виконання 

програмних завдань при розподілі ресурсів з урахуванням обмежень на обсяг 

пам’яті, сумарний час простою обчислювальних ресурсів для різних методів 

синхронізації завдань. 

8. Удосконалено метод розподілу завдань за обчислювальними ресурсами в 

пакетному режимі, який на відміну від існуючих методів, враховує параметри 

трафіку стосовно завантаження завдання та трафіку між програмними компонентами 

завдання, що дозволяє підвищити ефективність використання гетерогенних 

комп’ютерних систем за рахунок зменшення часу виконання пулу завдань.  

9. Набули подальшого розвитку методи розподілу програмних завдань за 

обчислювальними ресурсами, які, на відміну від існуючих, передбачають розподіл 

ресурсів з максимальним просуванням часу виконання в умовах обмежень на  

обсяг оперативної пам’яті та часу простою, вибір найбільш оптимальних методів 

синхронізації та забезпечення функціональної стійкості програмних компонентів 

завдання, що дозволяє зменшити час виконання, обсяги пам’яті, трафік 

обслуговування  завдання та кількість обчислювальних ресурсів і тим самим 

підвищує ефективність процесу розподілених обчислень. 

10. Набула подальшого розвитку модель подання завдань і ресурсів у 

гетерогенних комп’ютерних системах, яка, на відміну від існуючих, враховує 
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методи розподілу завдань за ресурсами та обсяги мережного трафіку в процесі 

завантаження і виконання завдань, що дозволяє скоротити час виконання  

завдань та зменшує навантаження на мережі передачі даних. Використання  

у моделях сумарної затримки часу передачі пакетів даних і пропускної  

здатності каналу зв’язку дозволяють скоротити час виконання пулу завдань, що 

підвищує ефективність використання обчислювальних ресурсів в гетерогенних 

комп’ютерних системах. 

11. Розроблено інформаційну технологію управління розподіленим 

обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах, програмні 

засоби системи управління розподіленим обчислювальним процесом. 

Експериментальні дослідження показують ефективність запропонованих рішень: 

зменшення часу виконання завдань від 7% до 52%, і підвищення ефективності 

використання обчислювальних ресурсів у середньому від 12% до 74% в 

залежності від типу завдань, наявних обчислювальних ресурсів та стратегії 

управління.  

12. Практичні результати, що отримано, підтверджені актами впровадження 

та доводять коректність теоретичних положень дисертаційної роботи, високу 

ефективність розроблених моделей, методів та інформаційної технології,  

Результати роботи впроваджені: в Державному підприємстві Науково-дослідному 

технологічному інституті приладобудування, в Державному підприємстві 

«Центральне конструкторське бюро «ПРОТОН», в товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Альтер сістемс», в освітній процес Харківського національного 

університету радіоелектроніки. 

13. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних 

робіт Харківського національного університету радіоелектроніки в рамках таких 

держбюджетних тем: «Розробка структури Харківського ресурсно-операційного 

GRID-центру та його ресурсів» (№ДР 0107U010616), «Розробка та дослідження 

застосування GRID-порталу Харківського ресурсно-операційного GRID-центру» 

(№ДР 0108U008261), результати наукових досліджень використані в науково-

технічному звіті «Створення науково-методичних основ забезпечення живучості 
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мережних систем обміну інформацією в умовах зовнішнього потужного НВЧ 

випромінювання» (№ДР 0117U003916) у розділі «Дослідження способів 

забезпечення живучості інформаційно-комунікаційних систем».  

Таким чином, ціль та задачі роботи виконано  у повному обсязі.  

Подальші дослідження методології, моделей, методів і технологій 

управління розподіленим обчислювальним процесом обумовлені постійним 

розвитком та появою нових технологій розподілених обчислень, наприклад,  

таких як «туманні обчислення» (Fog Computing), Dew Computing, питаннями, 

пов’язаними з використанням в обчислювальних процесах розподілених баз 

даних (для розміщення даних завдань та даних системи управління), 

комп’ютерних мереж, спецпроцесорів та ін.    
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ДОДАТОК А 

Графічний матеріал 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Ознаки класифікації обчислювальних систем 

 

 



 

 

 

Рисунок А.2 – Технології організації обчислювальних процесів 

 

3
9
1

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.3 – Методологія управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах 
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Інформаційна технологія управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах 
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Рисунок А.6 – Функціональна модель інформаційної технології дослідження 
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Рисунок А.7 – Впровадження інформаційної технологія розподілу завдань у гетерогенній комп’ютерній системі в 

імітаційне середовище моделювання  
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Рисунок А.8 – Результати застосування розробленої технології аналізу при розподіленні різних потоків завдань  
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Рисунок А.9 – Інформаційна технологія управління розподіленим обчислювальним процесом 3
9
8

 



 

 

Рисунок А.10 – Алгоритмічна модель процесу розподіленого імітаційного моделювання 3
9
9
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а) Диаграма класів системи управління і ядра  

 

б) Діаграма зв’язків основного модуля з модулями-адаптерами 

 на основі патерну проектування «Спостерігач» 

 

 

в) Діаграма класів модуля «Windows Manager» 

 

Рисунок А.11 – Діаграми класів ядра системи управління 
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                      а)                                                        б) 

Рисунок А.12 – UML-діаграма станів потоків підтримки обміну даними  

програмних засобів забезпечення функціональної стійкості а) клієнта, б) сервера 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок А.13 – Інформація системи моніторингу СУРО: а) запуск і налаштування 

клієнтської частини системи; б) відправлення файлу стану локальної програми на 

сервер; в) завантаження серверу; г) підключення нового клієнта 
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Рисунок А.14 – Втрата та відновлення з’єднання 

 

 

 

Рисунок A.15 – Структура каталогу системи GRASS 
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Рисунок A.16 – Вікно задання часткових критеріїв за кожним завданням 

 
Рисунок A.17 – Вікно журналу для розрахунку узагальненого критерію завдання 
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Рисунок A.18 – Візуалізація черг та процесу виконання програм із завданя 

 

Рисунок А.19 – Візуалізація моніторингової системи середовища GRASS 
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ДОДАТОК Б 

Акти впровадження дисертаційної роботи 
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ДОДАТОК В 

Результати експериментів з застосування інформаційної технології 

управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних 

комп’ютерних системах 

 
 

Рисунок В.1 – Час виконання пулу завдань в середовищі GRASS 

 

 
Рисунок В.2 – Показник незадіянності обчислювальних ресурсів в середовищі 
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Таблиця В.1 – Час роботи методів розподілу в імітаційному середовищі 

моделювання GRASS для різних класів задач 

Методи розподілу 
Класи задач 

1-й 2-й 3-й 4-й 

FCFS 6:50:21 5:16:28 5:23:53 2:32:42 

LIFO 6:54:43 5:58:50 6:01:52 2:37:53 

HPF 6:33:45 6:00:35 6:08:32 2:40:22 

Smart 6:28:55 6:03:51 6:10:44 3:09:49 

Simplex 6:33:46 5:33:46 4:56:21 2:57:55 

Backfill 5:19:54 5:01:49 3:28:43 3:42:46 

Backfill (mod) 4:48:39 3:58:23 2:47:33 3:48:01 

 

 
Рисунок В.3 – Час роботи методів розподілу імітаційного середовища 

моделювання GRASS залежно від класу завдань 
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ДОДАТОК Г 

 

Лістинг Г.1 Вид основного конфігураційного файлу системи управління 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<framework> 

    <config> 

            <parameter pluginsDirectory = "./plugins/"/> 

    </config> 

    <plugins> 

            <plugin name="AlgorithmLoader" filename="algorithm_loader"  

loadatstartup="yes" > 

                    <parameter TasksCount="10"/> 

                    <parameter 

Algorithm="RandomDistributionAlgorithm"/> 

            </plugin> 

            <plugin name = "DataManager" filename = "data_manager" /> 

            <plugin name="Example" filename="example" 

loadatstartup="no" > 

                    <parameter StringToPrint="Hello, world!"/> 

                    <parameter Times="3"/> 

            </plugin> 

            <plugin name = "Logger" filename = "logger"> 

                    <parameter LogDirectory = "./log/"/> 

                    <parameter MessageFormat 

                        ="[$(DateTime)][$(MessageLevel)]: 

$(MessageText)"/> 

                    <parameter GlobalMessageLevel = "debug"/> 

                    <parameter SectionsMessageLevel = ""/> 

                    <parameter StdOutEcho = "all"/> 

            </plugin> 

            <plugin name = "Queue" filename = "queue" /> 

            <plugin name = "RandomDistributionAlgorithm" filename = "rda"/> 

            <plugin name = "ResourcesController" filename = "rc" /> 

            <plugin name = "SimpleResourcesManager" filename = "srm" 

loadatstartup =  

"yes" > 

                    <parameter 

InputFile="./config/resources_data.xml"/> 

                    <parameter 

ModelConfigFile="./config/resources_data_model.xml"/> 

            </plugin> 

            <plugin name = "SimpleTasksGenerator" filename = "stm" 

loadatstartup =  

"yes"> 

                    <parameter ModelFile="./config/model.xml"/> 

            </plugin> 

    </plugins> 

</framework>  
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