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Анотація. Ця робота направлена на підвищення продуктивності 

мережевих систем за допомогою вдосконаленого методу планування. 
Представлено короткий огляд і аналіз основних методів планування 
в мережевих системах. Запропоновано спосіб підвищення ефективності 
шляхом оптимізації структури графа задач з урахуванням структури вузла 
системи сітки. Залежно від вибору критерію оптимізації задачі пошуку 
оптимального вузла визначається підмножина вузлів, які забезпечують запуск 
додатку за мінімальний час, після чого серед них вибирається вузол 
з мінімальною вартістю. Гранулярність задач (співвідношення між об’ємом 
обчислень і переданими даними) розглядається як підвищення ефективності 
планування. Представлено аналіз впливу на ефективність планування задач 
в grid-системі. Показана відповідність структури графа задач з урахуванням 
структури вузла (у який навантажена задача) й ефективності планування 
в grid-системі. Пропонується модифікований метод планування задач 
з урахуванням їх гранулярності. Розроблено відповідний алгоритм планування 
задач в мережевій системі. В якості базового алгоритму планування для 
розгляду і модифікації використано алгоритм ієрархічного планувальника Maui. 
В рамках даної роботи був розширений інструментарій GridSim за допомогою 
додавання нових сутностей, необхідних для моделювання процесів планування 
й виконання потоків робіт в grid-середовищі. Здійснено моделювання 
пропонованого алгоритму з використанням системи моделювання GridSim. 
Показано порівняльний аналіз модифікованого алгоритму та ієрархічного 
алгоритму планувальника Maui. Розглядаються загальні переваги й недоліки 
пропонованого алгоритму. В результаті роботи програми сформовані 
діаграми завантаження вузлів Grid-системи й каналів зв’язку. За допомогою цієї 
програми був проведений аналіз завантаження вузлів системи при різних 
співвідношеннях між кількістю задач і вузлів Grid-системи. Зі збільшенням черги 
задач ефективність модифікованого алгоритму планування суттєво 
збільшується за рахунок більш високого та рівномірного завантаження вузлів 
і каналів зв’язку. При використанні модифікованого алгоритму планування 
зростає час прийняття рішення планувальника. 
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Abstract. This study aims to increase the productivity of grid systems by an improved 

scheduling method. A brief overview and analysis of the main scheduling methods in grid 
systems are presented. A method for increasing efficiency by optimizing the task graph 
structure considering the grid system node structure is proposed. Depending on the 
selection of the optimization criterion of the optimal node search problem, a subset of 
nodes is determined, which provide the start-up of the complement in a minimum time, 
then, node with minimum cost is selected. Task granularity (the ratio between the amount 
of computation and transferred data) is considered to increase the efficiency of planning. 
An analysis of the impact on task scheduling efficiency in a grid system is presented. A 
correspondence of the task graph structure considering the node structure (in which the 
task is immersed) to the effectiveness of scheduling in a grid system is shown. The basic 
scheduling algorithm for consideration and modification is the Maui hierarchical scheduler 
algorithm. A modified method for scheduling tasks while considering their granularity is 
proposed. As part of this work, you have developed the GridSim toolbox by adding new 
entities to simulate planning and workflow processes in the grid-environment. The 
relevant algorithm for task scheduling in a grid system is developed. Simulation of the 
proposed algorithm using the modeling system GridSim is conducted. A comparative 
analysis between the modified algorithm and the algorithm of the hierarchical scheduler 
Maui is shown. The general advantages and disadvantages of the proposed algorithm 
are discussed. As a result of program operation, generated diagrams of loading of Grid-
system nodes and communication channels. With the help of this program there was 
performed analysis of load of system nodes at different relations between number of 
tasks and Grid-system nodes. As the task queue increases, the efficiency of the modified 
scheduling algorithm increases significantly due to the higher and even loading of nodes 
and communication channels. With a modified algorithm, scheduling increases scheduler 
decision time. 

Keywords: directed acyclic graph (DAG); task granularity; hierarchical method; Maui 
scheduler; scheduler; scheduling algorithm; task manager; grid; parallelism degree. 

 

Постановка проблеми 
Планування та розподіл ресурсів в Grid-системах є актуальним завданням 

у зв’язку з їх неоднорідною структурою, великою розмірністю і різним типом 
вирішуваних завдань. [1] В загальному випадку Grid-система складається з R 
обчислювальних вузлів. Кожен i-й вузол включає до свого складу множину 
процесорів Pi={pj|j=1,2,…N), зв’язок між якими задається за допомогою 
навантаженого графа Hi=(BiLi), в якому множина вершин Bi={bj|j=1,2,…N), яка 
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представляє процесори даного вузла Grid-системи, а множина ребер 
Li={lk,j|k,j=1,2,…N) графа представляє зв’язок між процесорами. Для кожної 
вершини bjBi задається її вага vj, яка дорівнює продуктивності відповідного 
процесора pjPi. Продуктивність всього i-ого вузла Grid-системи дорівнює ?@ =
∑ BCDCE; . Вага si,j ребра li,j визначає швидкість передачі по каналу зв’язку між 
процесорами pk і pj, відповідно Si — швидкість обміну всередині i-ого вузла Grid-
системи. 

В загальному випадку процес планування завдань в Grid-системі, яка 
складається з множини обчислювальних вузлів, полягає в наступному. Для Grid-
системи, яка складається з K обчислювальних вузлів, вимагається знайти вузол, 
що забезпечує оптимальне рішення задачі у відповідності з заданими критеріями. 

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій  
У Grid системах використовуються три основні способи: централізований, 

децентралізований та ієрархічний [2]. 
При ієрархічному способі процес планування задач представлений на двох 

рівнях: глобальному та локальному. При цьому функціональні компоненти 
планувальника завдань пов’язані двома типами потоку даних: інформаційним 
потоком користувацьких задач і потоком управління задачами. 

В наші дні у зв’язку з великою кількістю, розмірністю і неоднорідністю завдань 
планування завдань в Grid-системах в основному здійснюється за допомогою 
ієрархічних планувальників. Ефективність ієрархічного способу планування 
істотно залежить від ефективності його програмної реалізації, стратегії 
планування низькорівневих брокерів Grid-систем і локального планувальника. 

В наукових роботах [3,4] проведений огляд і аналіз основних способів 
планування задач в Grid-системах. У загальному випадку, планування задач 
в Grid-системах є NP повною задачею [5,6], для рішення якої використовуються 
різні наближені методи і алгоритми, наприклад евристичний метод [7], генетичний 
алгоритм [8], алгоритм на основі стохастичних мереж Petri [9], алгоритм 
оптимізації наслідуванням мурашиної колонії [10], алгоритм нечіткої оптимізації 
[11], алгоритм забороненого пошуку [12], гравітаційний алгоритм емуляції 
локального пошуку [13], алгоритм навчених автоматів [14], алгоритм теорії 
комбінацій [15]. У загальному випадку планування задач в Grid-системі є 
багатокритерійною задачею. Упродовж останнього десятиліття були проведені 
значні дослідження в області планування задач для розподілених та паралельних 
систем з точки зору мінімізації часу виконання задач, вартості обчислень, 
й оптимізації навантаження ресурсів [16], безпеки [17] і відмовостійкості [18]. 
В роботі [19] приведений аналіз різних алгоритмів планування залежно від 
структури Grid-системи, показано, що мінімальна вартість обчислень досягається 
за рахунок комбінації генетичних алгоритмів з іншими типами алгоритмів. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження  
Залежно від вибору критерію оптимізації задачі пошуку оптимального вузла 

може бути сформульоване таким чином: 
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1. Необхідно знайти i-й вузол Grid-системи, який забезпечує мінімальний час 
Ti виконання задачі. Математично ця задача може бути записана наступним 
чином. Знайти: 

1,

{ },min i
i R

T


       (1) 

1 1

max{ , },
iPm

i jli jli i i
j l

T t X S Tr Tf
 

                     (2) 

 tjli — час виконання j-ої підзадачі в l-ому процесорі i-ого вузла Grid-системи; 
Si — час доставки вхідних даних і результатів додатку в i-й вузол Grid-системи; 
 Tr — час готовності задачі до виконання у вузлах Grid-системи; 
Tfi — час звільнення i-ого вузла Grid-системи для виконання задачі в ексклюзив-
ному режимі; 
Xjli = 1, якщо j-та задача виконується в l-ому процесорі i-ого вузла Grid-системи; 
Xjli = 0 в протилежному випадку. 

2. Необхідно знайти i-й вузол Grid-системи з мінімальною вартістю обчислень, 
який забезпечить виконання заданого додатку за обмежений час (Tz). 
Математична модель цієї задачі може бути записана таким чином. Знайти: 

1,

{ },min i
i R

С


 при умові, що Ti ≤ Tz(i=1,K), де Ci — вартість виконання задачі в i-ому 

вузлу Grid-системи. В даному випадку спочатку визначається підмножина вузлів, 
час виконання додатка в яких відповідає обмеженню Ti≤Tz. Затим серед них 
вибирається вузол, в якому задача виконується з мінімальною вартістю 

1,

{ }.min i
i R

С


 

3. Необхідно знайти i-й вузол Grid-системи з мінімальною вартістю, який 
забезпечить загальний час виконання задачі. Математична модель цієї задачі 
може бути записана таким чином. Знайти вузол Grid-системи, який задовольняє 
відношенням (1) і (2) при обмеженні: Ci ≤ Cmin (5). 

В цьому випадку на початку у відповідності з відношеннями (1) і (2) 
визначається підмножина вузлів, які забезпечують запуск додатку за мінімальний 
час. Після цього серед них у відповідності з обмеженням (5) вибирається вузол 
з мінімальною вартістю. 

Grid-системи використовуються для вирішення послідовних завдань (serial 
task) великої розмірності, паралельних задач (parallel task) і паралельно-послі-
довних задач. 

Послідовні задачі є додатками, які вимагають один процесор для 
послідовного виконання операцій. Планування послідовних задач, представлених 
єдиним обчислювальним блоком, здійснюється за допомогою алгоритмів Min-Min, 
Min-Max, Suffrage, які не передбачають паралельне виконання операцій. 

Паралельні задачі допускають використання множини процесорів для 
одночасного виконання операцій. Інтенсивним розвиваючим напрямом в області 
Grid-обчислень є розробка технологій для вирішення обчислювальних завдань 
великої розмірності, представлених у вигляді потоку робіт (workflow) — 
послідовно-паралельних підзадач з певною схемою синхронізації обчислень [20]. 
При цьому обчислювальні задачі представляються у вигляді directed acycled 
graph (DAG) [21]. Наявність паралельних гілок DAG обумовлює можливість 



Вісник Унівеситету «Україна», № 1 (22), 2019 

 

 

161 

 
 

одночасного використання множини ресурсів Grid-системи для вирішення задач. 
При цьому принциповою є мінімізація витрат на передачу даних між 
обчислювальними вузлами Grid-системи. В роботі [22] запропонований спосіб 
планування задач, який враховує гранулярність задачі [23], тобто відношення 
об’єму обчислень до об’єму надісланих даних. Це дозволяє підвищити 
ефективність планування паралельно-послідовних задач в Grid-системі. 
Подальше підвищення ефективності процесу планування задач можливо за 
рахунок оптимізації структури DAG задачі з урахуванням структури вузлів Grid-
системи, зокрема їх гранулярність. Гранулярність вузла Grid-системи є 
відношенням продуктивності вузла до швидкості обміну між його компонентами 
(процесорами). 

 
Аналіз впливу гранулярності на ефективність планування задач в Grid-

системах 
Представимо обчислювальне завдання у вигляді направленого ациклічного 

графа: D=(A,E), множина вершин A={aj|j=1,2,…M} яка представляє частини задач 
(підзадачі) а множина дуг E={ei, j|j=1,2,…M} представляє собою зв’язки між 
підзадачами. Для кожної вершини ajA задається її вага wj, що дорівнює кількості 
операцій, які виконуються даною підзадачею. Загальна кількість операцій G =
∑ HCICE; . Вага qi,j ребра li,j визначає об’єм даних, що пересилаються, між 
підзадачами передачі по каналу зв’язку між процесорами pi і pj. Загальний об’єм 
даних, що пересилаються, при рішенні задачі, представленої у вигляді DAG 
дорівнює : J = ∑ ∑ q@,C

ICE;I@E; . 
Ефективність розпаралелювання задачі залежить від об’єму обчислень та 

об’єму даних, що пересилаються: 

K1 = L
LMN.                                                       (3) 

Представимо формулу (1) у вигляді: 

K1 = 1 − 1
1 + G J⁄  

чи             K1 = 1 − ;
;MQR

,           (4) 

де: GT = W/Q — гранулярність задачі. 
При збільшенні гранулярності задач ефективність її виконання підвищується. 

Зменшення об’єму даних, що передаються, при рішенні задачі призводить до 
збільшення її гранулярності і підвищенню ефективності. Таким чином, в якості 
критерію ефективності розпаралелювання задачі може виступати її 
гранулярність. 

Ефективність обчислення завдання на вузлу Grid-системи визначається 
відношенням часу обчислення завдання tT до часу обміну між підзадачами tC: 

 En = tT/tC           (5) 
Підставивши вирази tT = W/V і tC = Q/S у вираз (8) отримуємо: 

KS = L×T
U×N  

чи 
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  En = GT/Gn,            (6) 
де: Gn = V/S — гранулярність вузла Grid-системи. 

На підставі аналізу формул (7) і (9) можна зробити висновок, що для 
досягнення максимальної ефективності планування задач в Grid-системі 
необхідно вибирати оптимальне співвідношення між гранулярністю задачі 
і гранулярністю вузла на який вона навантажується для обчислення. 

Вибір вузла для навантаження задач в першу чергу залежить від 
максимальної гранулярності задачі, при якому виконується умова (4). Збільшення 
гранулярності здійснюється за допомогою кластеризації DAG-задачі [24]. При 
цьому доцільно об’єднувати суміжні DAG-вершини з максимальним об’ємом 
даних, що пересилаються. 

За відсутності обчислювальних вузлів Grid-системи, що дозволяють виконати 
обчислення в кластері за заданий час, і наявності вільних обчислювальних 
ресурсів здійснюється декластеризация DAG-задачі. 

При декластеризации кількість вершин DAG-задачі збільшується, а їх вага 
зменшується. При цьому гранулярність задачі зменшується за рахунок 
зменшення ваги DAG-вершин і збільшення об’єму даних, що пересилаються між 
ними. Це призводить до зменшення коефіцієнтів ET і En. Зменшувати 
гранулярність задачі доцільно при GT>Gn. 

Збільшення кількості DAG-вершин дозволяє підвищити степінь паралелізму 
задачі та скоротити час її рішення. При цьому повинна дотримуватися умова: 

 R(t)≥D(t),                    (10) 
де D(t) — степінь паралелізму задачі; 
     R(t) — кількість доступних процесорів у момент часу t. 

Степінь паралелізму задачі D(t) — кількість процесорів, які приймають участь 
в рішенні задачі в момент часу t. 

Таким чином, одним з ключових моментів досягнення високої продуктивності 
при плануванні задач є правильний вибір співвідношення між гранулярністю 
задачі і гранулярністю вузла Grid-системи, на який вона навантажується. При 
цьому повинні дотримуватися умови (4) і (10). 

 
Модифікований спосіб планування з врахуванням гранулярності задач 

і вузлів Grid-системи 
В якості базового алгоритму планування для розгляду і модифікації виберемо 

алгоритм ієрархічного планувальника Maui [25]. Планувальник Maui — 
оптимальний, конфігурований інструмент, що підтримує множину політик вибору 
ресурсу, можливість задання динамічних пріоритетів, «чесне» розділення 
ресурсів між користувачами, та можливість резервування. 

Планувальник Maui є одним з найбільш популярних і ефективних 
метапланувальників GRID, та використовується у багатьох реалізаціях GRID-
систем, таких як IBM Tivoli [26] і Moab Workload Manager [27]. 

В процесі планування планувальник Maui здійснює: 
– повний перегляд списку вузлів з метою пошуку оптимального ресурсу (best fit); 
– попереднє обчислення часу рішення задачі на усіх вузлах. 
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Використання гранулярності задачі як основної метрики при виборі вузла для 
навантаження на нього задачі дозволило відмовитися від трудомісткої операції 
пошуку оптимального ресурсу, використовуваного в планувальнику Maui. Відмова 
від пошуку оптимального ресурсу так само спричинить для кожного вузла 
усунення трудомісткої операції обчислення часу виконання задачі на ресурсі, що 
істотно скоротить час планування. 

Замість перегляду всього списку ресурсів системи, при пошуку відповідного, 
здійснюватимемо перегляд ресурсів по кільцю до тих пір, поки потрібний ресурс 
не буде знайдений. Після чого буде здійснено завантаження задачі на нього. І по-
дальший пошук ресурсу розпочнеться з перегляду списку ресурсів після того, на 
який тільки що було здійснено завантаження. Перегляд здійснюється не лінійно, 
а по кільцю, що не призводить до лінійного зростання складності алгоритму при 
збільшенні списку ресурсів. Так само цей підхід сприяє більш рівномірному 
завантаженню системи, за рахунок того, що усі вузли будуть переглянуті, і не буде 
постійних призначень задач тільки на найбільш високопродуктивні ресурси. Все 
це сприяє підвищенню ефективності процедури планування в GRID системі. 

Для вибору відповідного ресурсу для задач частина функцій передається 
менеджерові ресурсів. Він має таку інформацію про ресурси: кількість процесорів, 
продуктивність вузла, пропускна спроможність каналу зв’язку цього вузла. Тому 
при визначенні відповідного ресурсу для задачі планувальник проситиме 
у диспетчера інформацію про наявність вільних вузлів до моменту передачі до 
нього даних поточної задачі. Менеджер ресурсів поверне планувальникові 
підсписок вузлів, які будуть доступні до цього моменту. Для планувальника це 
буде детермінованим пошуком ресурсу з конкретним значенням гранулярності на 
певному етапі виконання алгоритму, серед усього списку ресурсів системи, але 
тільки по ресурсах, які будуть готові прийняти в потрібний момент часу дані 
задачі, й після її призначення на цей ресурс відразу зможуть забезпечити її 
виконання. Це істотно зменшить час ухвалення рішення чи підходить ресурс для 
виконання задачі. Через витрати часу при запиті-отриманні відповіді від 
менеджера ресурсів, час планування не повинен істотно збільшитися у порівнянні 
з часом прийняття рішення базового алгоритму. 

Для ресурсів буде визначений ще один параметр — час зайнятості ресурсу. 
Це дозволить уникнути ще одного недоліку попереднього алгоритму — 
можливості призначення задач на ресурс, який ще не звільнився, що може 
призводити до утворення локальних черг до ресурсів. Цей параметр 
розраховується планувальником при завантаженні задачі на ресурс, виходячи зі 
значень об’єму обчислень задачі, пропускної спроможності каналу вузла, ваги 
задачі й продуктивності вузла. Параметр запам’ятовується для ресурсу, після 
чого при новому зверненні планувальника до менеджера за наявністю вільних 
ресурсів, які задовольняють задачу часом початку виконання задачі. Менеджер 
на основі цього параметра й пропускної спроможності каналу, а так само значення 
об’єму обчислень нового завдання, яке передасть планувальник, зможе 
вичислити чи буде вільний кожен конкретний ресурс до моменту, коли до нього 
відбудеться передача даних. 

Вибір співвідношення між гранулярністю GT задачі й гранулярності GN вузла 
Grid-системи, на який вона навантажується, здійснюється наступним чином. Для 
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задачі, вибраного для виконання на GRID-системі, здійснюється пошук вузла, 
гранулярність GN яка дорівнює GT при дотриманні умови (4). В цьому випадку 
задача завантажується на вибраний вузол, інакше здійснюється коригування 
гранулярності GT задачі в залежності від співвідношення її з гранулярністю GN 
системи. Якщо гранулярність вузла GN більша за гранулярність GT задачі, то GT 
шляхом кластеризації збільшується до значення, максимально близького до GN 
з врахуванням умови (4). Після цього здійснюється навантаження задачі на 
вибраний вузол для її виконання. Якщо гранулярність вузла GN менша за 
гранулярність GT задачі, і не виконується умова (4), то гранулярність GT задачі 
зменшується до виконання умов (4) і (10). 

 
Алгоритм функціонування модифікованого планувальника: 

1:        begin 
2: If planner is not running 
  return 
 If task_queue is empty 
  goto 2 
 task = task_queue.getFirst 
7: available_nodes[] = resourceManager.get_available_nodes(current_granularity) 
 if available_nodes[] is empty 
  goto 7 
 for each node in available_nodes[] 
  if node.granularity > task.granularity 
12:   current_granularity = current_granularity*2 
   if current_granularity > max_granularity 
    max_granularity = node.granularity 
 if max_granularity > max_allowed_granularity 
  goto 26 
 for each node in available_nodes[] 
  if node.granularity == current_granularity 
   if node is applicable for task 
    goto 27 
   else 
goto 12 
18: if node.granularity == task.granularity 
  goto 23 
 if node.granularity < task.granularity 
  current_granularity = current_granularity/2 
 if current_granularity < min_alloved_granularity 
  goto 26 
23: for each node in available_nodes[] 
  if node.granularity == current_granularity 
   if node is applicable for task 
    goto 27 
   else 
    goto 18 
26: worker_node = random(available_nodes[]) 
27: prepare_data_for_task 
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 worker_node.set_task(task) 
 end 
 
Аналіз ефективності алгоритмів планування процесу виконання задач 

в grid 
В якості інструментарію для моделювання та аналізу ефективності 

запропонованого алгоритму вибрана система моделювання GridSim [28], яка 
дозволяє реалізувати різні політики планування задач, як уже реалізовані (FCFS, 
Easy Backfill, Conservative Backfill), так і нові. В рамках даної роботи був 
розширений інструментарій GridSim за допомогою додавання нових сутностей, 
необхідних для моделювання процесів планування й виконання потоків робіт 
в grid-середовищі. Діаграми класів реалізованих модулів приведені на рис. 1. 

Програма дозволяє проводити тестові навантаження задач в реальному часі. 
Кількість задач і ресурсів визначається користувачем. Результатом моделювання 
роботи обох алгоритмів планування з одними й тими ж вхідними даними є вихідні 
дані, такі як: середній час простою задач в черги, загальний час завантаження 
системи, середнє завантаження вузлів системи, середнє завантаження каналів 
зв’язку, середній час прийняття рішення планувальника, а також діаграма 
завантаження вузлів системи. В якості параметрів вузлів виступають кількість 
процесорів, продуктивність вузла, пропускна здатність каналу зв’язку цього вузла. 

Задача генерується з параметрами: гранулярність, вага задачі (боєм 
обчислень), передбачуваний час виконання для задачі при її максимальній 
гранулярності, пріоритет. Після генерації формується черга задач, відсортована 
по пріоритетах так, що найвищий пріоритет знаходиться в голові черги. 
Планувальник працює в реальному часі, усі виміри ведуться в мілісекундах. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема моделюючої програми  
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У результаті роботи програми формуються діаграми завантаження вузлів 
Grid-системи й каналів зв’язку. За допомогою цієї програми був проведений аналіз 
завантаження вузлів системи при різних співвідношеннях між кількістю задач 
і вузлів Grid-системи.  

При відносно невеликій різниці між кількістю задач і вузлів завантаження 
вузлів відносно низьке. При цьому модифікований алгоритм забезпечує більш 
рівномірне навантаження порівняно з базовим алгоритмом. 

Порівнюючи діаграми завантаження з збільшенням черги задач ефективність 
модифікованого алгоритму планування суттєво збільшується за рахунок більш 
високого та рівномірного завантаження вузлів і каналів зв’язку. 

Покажемо як відіб’ється на середньому часі перебування задачі в черзі (рис. 2), 
загальному часі завантаженості системи (рис. 3), середньому часі ухвалення 
рішення планувальником (рис. 4) залежно від застосування базового або 
модифікованого алгоритму планування. 

 

 
 

Рис. 2. Середній час перебування задачі в черзі завантаження каналів 
 

 
 

Рис. 3. Загальний час завантаженості системи 
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Рис. 4. Середній час прийняття рішення планувальником 
Проведемо досліди для фіксованого числа завдань, але для змінного числа 

вузлів. Промоделюємо роботу базового і модифікованого алгоритмів, і відобра-
зимо на гістограмах (рис. 5, 6, 7) на основі середніх значень для дослідів з однією 
парою кількості ресурсів-задач. 

 

 
Рис. 5. Середній час перебування задачі в черзі 

 
По гістограмах видно, що середній час перебування завдання в черзі для 

зростаючої кількості задач і фіксованої кількості ресурсів, а також фіксованої 
кількості задач й кількості ресурсів, що збільшується, підвищується пропорційною 
для кожної пари задачі-ресурси. При цьому час простою задачі в черзі для 
базового виявляється більшим, ніж при роботі модифікованого алгоритму. Це 
пояснюється тим, що модифікований планувальник при пошуку ресурсу не 
переглядає усі ресурси, і не розраховує час виконання завдання на кожному з них, 
у пошуках оптимального часу. На гістограмі помітні істотні розриви в часі, що 
пов’язано з генерацією для кожного дослідження різної кількості ресурсів різної 
продуктивності, через що може сильно збільшуватися час очікування 
навантаження задачі на ресурс у базовому алгоритмі. 
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Рис. 6. Загальний час завантаженості системи 
 

 
 

Рис. 7. Середній час прийняття рішення планувальником 

Гістограми показують, що загальний час завантаженості системи знижується 
при використанні модифікованого планувальника, у зв’язку з тим, що не йде 
основне навантаження на найбільш високопродуктивні ресурси, а задачі 
розподіляються рівномірно по всіх ресурсах системи. За рахунок цього 
зменшується системний час і багато задач отримують можливість запуститись 
раніше, в порівнянні з роботою базового планувальника. 

На останній гістограмі для всіх дослідів можна побачити, що при використанні 
модифікованого алгоритму планування зростає час прийняття рішення 
планувальника. Проаналізуємо, чому таке відбувається. У базовому алгоритмі 
планування необхідно зробити повний перегляд і обчислення часу виконання 
завдання на кожному ресурсі, що є досить трудомісткою процедурою. У модифі-
кованому алгоритмі відбувається звернення до менеджера ресурсів за підсписком 
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ресурсів, які будуть доступні у момент передачі до них даних поточного завдання. 
Це є першим значенням часу в загальній сумі часу прийняття рішення. Далі 
планувальник чекає відповіді від менеджера ресурсів, який проводить необхідні 
обчислення для формування списку, після чого планувальник отримує список від 
менеджера ресурсів. Після цього планувальник починає перегляд за виданим 
йому списком ресурсів, для знаходження найбільш оптимального ресурсу для 
задачі. Це є першим значенням часу в загальній сумі часу прийняття рішення. Далі 
планувальник чекає відповіді від менеджера ресурсів, який проводить необхідні 
обчислення для формування списку, після чого планувальник отримує список від 
менеджера ресурсів. Після цього планувальник починає перегляд за виданим 
йому списком ресурсів, для знаходження найбільш оптимального ресурсу для 
задачі. Коли ресурс знайдений, планувальник виконує часу закінчення задання на 
ресурсі, на що теж витрачається час. Проте, як такий час прийняття рішення не 
впливає на роботу системи й ефективність планування. Якщо при використанні 
базового алгоритму задача чекає найпродуктивнішого ресурсу, для неї не 
важливо, скільки часу планувальник витратив на прийняття рішення про найбільш 
вигідний для неї вузол. Отже, задача простоює, а система ненавантажена. Це не 
спостерігається при використанні модифікованого алгоритму планування, 
оскільки системний час тут на порядок нижче, ніж системний час при використанні 
базового алгоритму, навіть, незважаючи на більший час прийняття рішення. 

В табл.1  показані середні результати дослідів. Були створені 10000 
випадкових задач, які були навантажені на 1000 вузлів. 

 
Таблиця 1 

Результати використання алгоритму 
 

Характеристики Базовий Модифікований 
Час очікування в черзі 52848 9506 
Загальний час роботи 17197200 4248600 

Середнє завантаження вузлів, % 19 45 
Середнє завантаження каналів зв’язку, % 13 11 

Час прийняття рішень, мс 2,8015 5,2316 
 
Висновок 
У цій статті запропонований вдосконалений ієрархічний спосіб, який дозволяє 

досягти більш високої ефективності планування за рахунок врахування кількості 
фізичних каналів зв’язку у процесорів конкретного обчислювального вузла, 
а також врахування можливості підтримки дуплексного режиму каналами зв’язку 
процесорів. 

Таким чином, модифікований алгоритм буде мати такі переваги: 
– скорочений час перебування задачі в черзі вхідних задач (за рахунок зміну 

критерію для прийняття рішення про оптимальний ресурс); 
– складність алгоритму залежить тільки від кількості вузлів з різною кількістю 

процесорів в списку, отриманого від менеджера ресурсів (при плануванні 
розглядаємо лише вузли з підходящою гранулярністю); 

– планування збалансоване — дозволяє рівномірно навантажувати всі вузли 
системи; 
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– планування завжди відбувається на вузлу, який до моменту доставки даних 
буде вільний. 
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