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Алгоритм оцiнки завантаженостi ГРIД-сайту
Необхiднiсть в особливих механiзмах управлiння ресурсами в локально i глобально
розподiлених середовищах добре усвiдомлена. До ресурсiв вiдноситься все, що так чи
iнакше бере участь в обробцi даних: обчислювальнi установки, файловi системи, комунiкацiї, програмне забезпечення, сховища даних.
Для забезпечення вимог користувачiв з продуктивностi та ефективностi виконання завдань грiд-система повинна мати ефективний алгоритм розподiлу завдань за обчислювальними ресурсами. Такий алгоритм балансування навантаження грiд-системи
шляхом розподiлу завдань дозволить скоротити час виконання завдання користувача i
забезпечить ефективнiсть використання обчислювальних ресурсiв. Основна мета такого
балансування навантаження грiд-системи – це виключити ситуацiї, коли однi ресурси
простоюють, а iншi перевантаженi виконанням завдань користувачiв.

Рис. 1
В роботi описаний алгоритм оцiнки завантаженостi ГРIД-сайту, що дозволяє оцiнити
ефективнiсть роботи алгоритму балансування навантаження. В якостi вхiдних параметрiв алгоритм використовує данi щодо завантаження процесорiв i пам’ятi на робочих
вузлах кластерiв, що входять в грiд-сайт, завантаження мережевої системи та кiлькостi
завдань, що знаходяться у черзi на обслуговування.
Для тестування алгоритму було побудовано тестову платформу на базi комп’ютера
Dell Precision 670 Workstation з процесоров Intel Xeon 3.06 ГГц, 6 Гб ОЗП, гiпервiзора
Vmware ESXi 4.0 i вiртуальних машин з операцiйними системами Linux Debian 5.0. В
якостi програмного забезпечення грiд-сайту було використано Nordugrid ARC, в вихiднi
коди якого було впровджено алгоритм оцiнки завантаження, та OpenPBS Torque.
Результатом проведеної роботи є досвiд налаштування грiд-сайту з використанням
сервiсiв ARC 1.0 та впровадження розробленого алгоритму i опис методики впровадження.
Лiтература
1. Nordugrid ARC.
2. Методика оцiнки завантаженостi Grid-середовища НАН України / Карпенко Д.М.,
Свiстунов С.Я. // Системнi дослiдження та iнформацiйнi технологiї. – 2010. – № 1. –
С. 39–51.
International conference on System Analysis and Information Technologies SAIT 2011
Institute for Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine, May 23–28, 2011
ISBN 978-966-2153-57-6, revision 0.9.2 (2011.05.12), available at http://sait.kpi.ua/books/sait2011.ebook.pdf

