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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

ADI Abstract Device Interface (інтерфейс для абстрактного приладу). 

ASCI 
Accelerated Strategic Computing Initiative (прискорена стратегічна 

комп'ютерна ініціатива). 

API Application programming interface. 

ATX Advanced Technology Extended. 

CC-NUMA Cache-Сoherent Non-Uniform Memory Access. 

CD/DVD Compact Disc/Digital Video Disc. 

CPU Central Processing Unit. 

DF Data Flow (обчислювальні системи з керуванням від потоку даних). 

DHCP Dynamic Host Configuration Protokol. 

DNS Domain Name System. 

ESS Eart and Space Sciences Project. 

FC Fibre Channel. 

FDR Fourteen Data Rate. 

Gflops Giga  FLoating-point Operation Per Second. 

GI GigabitEthernet. 

GPU Graphics Processing Unit. 

Grid 
network 

Computer network consisting of a number of (computer) systems connected 

in a grid topology. 

GSFC Goddard Space Flight Center. 

GSIC Global Scientific Information and Computing. 

HCA Host Channel Adapters. 

HPC High-Performance Computing. 
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IBM 

International Business Machines (Міжнародна компанія з виробництва 

обчислювальної техніки, периферійного обладнання, програмного 

забезпечення та консалтингу). 

IB InfiniBand. 

IF 
Instruction Flow (обчислювальні системи з керуванням від  потоку 

команд). 

IP Internet Protocol (мережевий протокол). 

LINPACK 
LINear equations software PACKage (тест перевірки продуктивності 

паралельних систем). 

MIMD Multiple Instruction stream, Multiple Data stream. 

MPI Message Passing Interface. 

MPIСH Message Passing Interface CHameleon. 

MPP Massive Parallel Processing. 

NASA National Aeronautics and Space Administration. 

NCC-
NUMA 

non-uniform memory access or NUMA неоднорідний доступ до пам'яті. 

NFS Network File System. 

NORMA No Remote Memory Access. 

NTP Network Time Protocol. 

NUMA Non-Uniform Memory Access. 

PUE Power Usage Effectiveness. 

PVM Parallel Virtual Machine. 

PVP Parallel Vector Processor. 

QDR Quad Data Rate. 

RDMA Remote Direct Memory Access. 
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SHM Super High Materia. 

SIMD Single Instruction, Multiple Data. 

SISD Single Instruction, Single Data. 

SMP Symmetric Multiprocessing. 

SNMP Simple Network Management Protocol. 

SPMD Single Program  Multiple Data. 

SSD Solid State Drive. 

SSH Secure Shell. 

TCA Target Channel Adapters. 

TFTP Trivial File Trasfer Protocol. 

UDP User Datagram Protocol. 

UMA Unlicensed Mobile Access. 

UPS Uninterruptable Power Suppl. 

VLAN Virtual Local Area Network (віртуальна локальна мережа). 

WEB павутина, найменування сукупності доступних в мереж. 

БОС багатопроцесорна обчислювальна система. 

ДБЖ джерело безперебійного живлення. 

ЕОМ електронна обчислювальна машина. 

ККД коефіцієнт корисної дії. 

МКМД множинний потік команд – множинний потік даних. 

МКОД множинний потік команд, одиночний потік даних. 

ММ математична модель. 

ОЗТ обернені задачі теплопроводності. 
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ОКМД одиночний потік команд, множинний потік даних. 

ОС операційна система. 

ПЗ програмного забезпечення. 

ПОС персональна обчислювальна система. 

СЗДР системи звичайних диференціальних рівнянь. 

СЛАР система лінійних алгебраїчних рівнянь. 

ЦОД центр обробки даних. 
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ВСТУП 
 

Потреба у використанні високопродуктивних обчислень у всьому світі 

відноситься до фундаментальних чинників розвитку стратегічного потенціалу, 

маючи важливе науково-технічне та економічне значення. На сьогодні відомі два 

основні методи підвищення продуктивності та швидкодії обчислювальних систем:  

– використання усе більш досконалої елементної бази; 

– паралельне виконання обчислювальних операцій. 

Перший спосіб пов'язаний з вельми значними капіталовкладеннями. Досвід 

фірми CRAY, яка створила суперкомп’ютер на базі арсеніду галію, показав, що 

розробка принципово нової елементної бази для високопродуктивних 

обчислювальних систем − занадто складне завдання навіть для таких іменитих 

корпорацій. Другий спосіб став домінувати після оголошення в США урядової 

програми "Прискорена стратегічна комп'ютерна ініціатива" (ASCI).  

Зважаючи на вищевикладене, відзначимо, що останнім часом процес 

створення високопродуктивних систем обчислення розвивався, здебільшого в 

одному напрямку – об'єднання багатьох процесорів для паралельного виконання 

одного великого і складного завдання. В зв'язку з цим нині ототожнюють поняття 

суперкомп'ютера та паралельної (багатопроцесорної) обчислювальної системи. При 

цьому для побудови суперкомп'ютерів беруться серійні мікропроцесори, забезпечені 

власною локальною пам'яттю, що з'єднуються за допомогою деякого 

комунікаційного середовища. У такій архітектурі багато переваг: за необхідності 

можна додавати процесори, збільшуючи продуктивність такого кластера; з огляду 

на обмежені фінансові можливості або коли заздалегідь відома необхідна 

обчислювальна потужність, можна легко підбирати необхідну конфігурацію 

системи. Назва подібних систем підкреслює теоретично необмежену 

масштабованість пристроїв такого класу. 

Аналіз шляхів розвитку високопродуктивних установок показує, що реального 

перелому в опануванні технологій паралельних обчислень можна досягти, 

розвиваючи додатковий (фактично базовий) рівень в ієрархії потужностей 
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апаратних  засобів  багатопроцесорних  обчислювальних  систем  MPP-архітектури 

– персональних обчислювальних кластерів. Таким чином, пропонується створити 

фундамент піраміди апаратних засобів технології паралельних обчислень у вигляді 

персональних обчислювальних кластерів за аналогією до наявного фундаменту 

піраміди апаратури традиційних технологій послідовних обчислень у вигляді 

ПЕВМ. Як ЕОМ перестали бути екзотикою після повсюдного поширення ПЕВМ, 

так і опанування технологій паралельних обчислень можливо лише як результат 

широкого застосування ПВК. При цьому, якщо початок масового застосування 

ПЕВМ припав на другу половину 1980-х років, то середину першого десятиліття 

XXI століття слід вважати початком поширення ПВК у формі мультипроцесорних 

обчислювальних систем із розподіленою пам'яттю. Сфера застосування таких 

систем – розвиток технологій паралельних обчислень, створення й керування 

паралельних програм, у т. ч. проблемно-орієнтованих пакетів і бібліотек, а також 

модельний прогін розробленого ПЗ. 

У дисертаційній роботі показано, що проблеми, які виникають при розробці 

паралельних обчислювальних систем, як правило, є першорядними й вимагають 

глибокого вивчення та дослідження.  

Актуальність теми. У сучасних умовах кластерні системи конструюються 

шляхом використання обчислювальних вузлів на базі стандартних процесорів, 

з’єднаних високошвидкісною системною мережею (інтерконектом), а також, як 

правило, допоміжною і сервісною мережами.  

Разом з тим, останнім часом лідери виробництва апаратних засобів 

комп’ютерної техніки пропонують свій формфактор, зокрема компанії IBM, 

LinuxNetworx та ін. мають у своєму розпорядженні кластерні рішення, побудовані на 

базі лезових технологій (так званих блейд-технологій). Дійсно, формуючи кластер 

на базі серверів-лез, користувач фактично отримує готове шасі, оснащене 

необхідним інтерконектом і засобами керування. Досить розглянути розробки від 

компаній HP BladeSystem c7000, IBM BladeCenter, SUN Blade 6000, Dell 

PoweEdge1955, щоб виявити цілий ряд можливостей для побудови кластерів на їх 

основі. Блейд-системи компактні й зручні в обслуговуванні, їхнє конструктивне 
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рішення дозволяє зручно формувати необхідну конфігурацію, проте воно трохи 

дорожче в реалізації порівняно з традиційним підходом. 

У практиці паралельних обчислень, перш за все, доводиться вирішувати таку 

проблему: існує різницева сітка розмірності M; час обчислення задачі при 

використанні однопроцесорної системи визначається параметром t. Він є 

визначальним і критичним. Інакше кажучи принциповим є зменшення часу 

розв’язування задачі. Ця процедура є визначальною для конструювання нових 

технологічних процесів, а також розв’язування задач медицини, військової справи 

та ін. 

Необхідність дослідження й розробки багатопроцесорних обчислювальних 

систем для розв’язування зазначеного типу задач відзначається в роботах провідних 

зарубіжних і вітчизняних учених. Досліджуючи проблеми проектування, створення 

та експлуатації багатопроцесорних обчислювальних комплексів для розв'язування 

даного типу задач, як правило, беруть до уваги перший досвід подібних розробок, 

що має назву “Беовульф”, який було створено Томасом Стерлінгом і Доном 

Беккером. На сьогодні джерельна база дослідження й розробки багатопроцесорних 

обчислювальних систем поповнилась дослідженнями багатьох авторів, серед яких 

провідні є: Д. Івенс, Є. Валях, Г. Родриг,  Г.І. Шпаковський, В.П. Гергель, 

В.М. Баканов,  Є.О. Башков, В.П. Іващенко, В.А. Святний, І.І. Левін та ін.  

В той же час проблема моделювання архітектури високопродуктивних 

багатопроцесорних систем обробки даних, які використовуються при розв’язуванні 

задач із розширюваною областю обчислень не знайшла свого розвитку. Така 

проблема формулюється наступним чинеом. Існує різницева сітка розмірності M; 

час обчислення задачі при використанні однопроцесорної системи являє собою 

параметр t. Але він не є визначальним. Принциповим виступає збільшення розміру 

сітки, причому понад такий, який може оброблятися в пам'яті одного процесора. 

Така процедура є визначальною для більш детального розрахунку або отримання 

деяких нових ефектів досліджуваних процесів.  

Сучасні методи аналізу ефективності багатопроцесорної системи не 

дозволяють визначити оптимальне число її вузлів для розв’язування зазначеного 
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класу задач. Не набули належного розвитку дослідження, присвячені аналізу впливу 

мережевого інтерфейсу на ефективність. Для її оцінювання не подаються основні 

аналітичні співвідношення через параметри системи. Не знайшли свого розвитку 

питання дослідження уповільнення обчислень в багатопроцесорних системах з 

розширюваною областю обчислень. 

Важливою передумовою для успішного розв’язання прикладних завдань стали 

наукові праці, присвячені різноманітним аспектам створення та дослідження 

паралельних числових методів. Свій вклад у ці дослідження зробили такі вчені, як 

В.В. Воєводін, Г.Р. Ендрю, С.А. Немнюгін, С.А. Лупін, В.Д. Корнєв, В.Е. Малишкін, 

Х. Камерон, Х. Трітсі, Е. Г. Валях, Р. Міллєр, Л. Боксер, О.О. Шмукін, 

Л.П. Фельдман, О.А. Дмитрієва, В.П. Іващенко. Крім того, при розв’язуванні задач з 

металургії особливий інтерес викликають економічні методи. Перші розробки цього 

типу, так звані схеми змінних напрямів, були запропоновані Peaceman D., 

Rackford H., Douglas J. Економічним методам розв’язування багатовимірних задач 

присвячено роботи Г.І. Марчука , Н.Н. Яненка, А. А. Самарського, К.І. Бабенка та ін. 

Нині намітилися певні тенденції розвитку обчислювальних методів із складною 

логічною структурою, що порівняно з традиційними кінцево-різницевими методами 

мають вищий порядок точності. Стосовно до багатопроцесорних обчислювальних 

систем подібні методи набули свого розвитку в роботах В.П. Іващенка, 

О.О. Шмукіна, Г.Г. Швачича та ін.  

Все вище сказане зумовлює важливість проблеми конструювання й 

застосування багатопроцесорних обчислювальних систем з розширюваною областю 

обчислень та актуальність теми дисертаційної роботи “Розробка та дослідження 

ефективності багатопроцесорних систем  з розширюваною областю обчислень”. 

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

робота виконувалася відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри 

прикладної математики та обчислювальної техніки НМетАУ: НДР “Розробка 

наукових основ нових високоефективних енергозбережних технологій термічної 

переробки вуглецевмісних матеріалів і відходів з використанням вихрових 

процесів”, проект “Ідентифікація процесів тепло- й масообміну прямими та 
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оберненими методами в задачах металургійної теплофізики”, номер державної 

реєстрації Г107F10004 (автор – відповідальний виконавець); НДР “Розробка 

технічних основ фізико-технічних процесів обробки бейнітних сталей при 

економному легуванні”, проект “Математичне моделювання режимів термічної 

обробки при швидкісному циклічному нагріванні й охолодженні довгомірного 

виробу”, номер державної реєстрації 0106U002210 (автор − відповідальний 

виконавець); НДР “Методологія управління підприємствами різних організаційно-

правових форм та форм власності” номер державної реєстрації 0107U001146, тема 

0107U001146 (етап 10 − 12, акт 1 − 3) дослідження «Методологія управління 

підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» 2006-2017 

рр... 

Мета й завдання  дослідження: розробка та дослідження ефективності модуля 

багатопроцесорної системи з розширюваною областю обчислень, реальна 

ефективність та продуктивність була б максимальною для заявленого класу задач. 

До того ж дана система повинна мати підвищену надійність і високу 

енергоефективність. Блоки заявленого пристрою повинні бути реалізовані за 

допомогою засобів обчислювальної техніки масового виробництва. У зв'язку зі 

значним попитом на лезові конфігурації, має отримати подальший розвиток блейд-

технологія для конструювання кластерного обчислювального комплексу. Для 

досягнення даної мети необхідно виконати такі завдання: 

Створити концепцію побудови багатопроцесорної обчислювальної системи з 

розширюваною областю обчислень, реальна ефективність і продуктивність якої була 

б максимальною для заявленого класу задач. Система повинна мати механізми 

прямого доступу до пам’яті процесорів, підвищену надійність і високу 

енергоефективність. 

Виявити основні закономірності щодо часу розв’язування задачі залежно від 

зміни області обчислень багатопроцесорної системи. При цьому треба вивести 

основні аналітичні співвідношення, що визначають залежність часу розв’язування 

задачі від основних параметрів багатопроцесорної системи. 
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Дослідити варіант гіпотетичного комп'ютера з необмеженою пам'яттю та 

провести порівняльний аналіз його та реальної багатопроцесорної системи, вивести 

при цьому аналітичні співвідношення, що визначають особливості формування 

обчислювальної області для такого комп'ютера. Провести порівняльний аналіз 

функціонування реальної багатопроцесорної системи та гіпотетичного комп'ютера з 

необмеженою пам'яттю для визначення основних факторів, що впливають на 

ефективність розпаралелювання реальної обчислювальної системи. 

Виконати дослідження щодо визначення коефіцієнта уповільнення обчислень, 

пов'язаного із збільшенням області обчислень багатопроцесорної системи, 

розподіленої за вузлами, порівняно з варіантом комп'ютера,що має необмежену 

область обчислень. Вивести аналітичні співвідношення для коефіцієнта 

уповільнення обчислень.  

З огляду на вплив мережевого інтерфейсу вивести аналітичні співвідношення 

для визначення оптимального числа вузлів багатопроцесорної системи, що 

забезпечить розв’язування задачі з мінімальним уповільненням розрахунків 

обчислень. 

Створити концепцію паралельних схем числово-аналітичної візуалізації 

векторів розв’язування заявленого класу задач. 

Для проведення обчислювальних експериментів на базі застосування 

багатопроцесорної обчислювальної системи з розширюваною областю обчислень 

розробити пакет прикладних програм, завдяки якому реалізує розв’язок 

коефіцієнтних обернених задач теплопровідності методом математичного 

моделювання (ППП повинен мати блок візуалізації даних).  

Об'єктом дослідження є блейд-серверні рішення багатопроцесорних систем з 

розширюваною областю обчислень та інформаційні процеси обробки даних у 

паралельних обчислювальних системах. 

Предмет дослідження – концепція побудови нових модульних 

багатопроцесорних обчислювальних систем з розширюваною областю обчислень, 

орієнтованих на розв’язування  певного класу задач; оцінювання ефективності 

багатопроцесорних обчислювальних систем у різних режимах функціонування; 
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встановлення основних режимів роботи мережевого устаткування 

багатопроцесорних систем та їх вплив на показники ефективності; визначення 

оптимального числа вузлів багатопроцесорної системи залежно від режимів її 

роботи.  

Методи дослідження. Для розробки й вивчення обчислювальної 

багатопроцесорної системи використовувалися основні положення теорії 

обчислювальних систем, теорії паралельних обчислень, теорії високопродуктивних 

обчислень, теорії побудови операційних систем. У математичному моделюванні 

прикладних задач металургії застосовувались основні засади теорії числового 

моделювання процесів тепло- й масообміну, обчислювальної гідромеханіки. 

Методологія дослідження математичного моделювання багатовимірних 

нестаціонарних задач математичної фізики спирається на апроксимаційні 

властивості поняття про різницеві схеми розщеплення.  

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі виконано 

теоретичне узагальнення й відображено новий розвиток основ створення 

багатопроцесорних обчислювальних систем з розширюваною областю обчислень, 

побудованих на базі використання сучасних модулів масового виробництва. 

Основні наукові результати, отримані особисто автором: 

 Уперше розроблено модель багатопроцесорної обчислювальної системи з 

розширюваною областю обчислень, яка за рахунок застосування окремої 

обчислювальної мережі для обміну даних, що налаштовується під конкретний тип 

розв’язуваних задач, керованих комутаторів, механізмів прямого доступу  до пам’яті 

процесорів, дає мінімальне уповільнення  обчислень та максимальну продуктивність 

для заявленого класу задач.  

Уперше досліджено варіант гіпотетичного комп'ютера з необмеженою пам'яттю 

та проведено порівняльний аналіз його та реальної багатопроцесорної системи, що 

дозволило визначити основні фактори, які впливають на ефективність 

розпаралелювання реальної обчислювальної системи. 

Уперше для багатопроцесорної системи з розширюваною областю обчислень 

визначено коефіцієнт уповільнення обчислень, пов’язаного із збільшенням області 



 
 

15 

обчислення. Це дозволило вивести аналітичні співвідношення для такого 

коефіцієнта, на основі якого визначається оптимальне число вузлів 

багатопроцесорної системи для розв’язання конкретного типу задач. 

Набула подальшого розвитку технологія  реорганізації архітектури  мережевого 

інтерфейсу багатопроцесорної системи з розширюваною областю обчислень, що 

дозволило знизити коефіцієнт уповільнення обчислень і підвищити продуктивність 

обчислень для заявленого класу задач. 

Завдяки застосуванню засобів RDMA (Remote Direct Memory Access), 

формуванню окремої обчислювальної мережі та  реалізації механізмів VLAN набула 

подальшого розвитку процедура прямого обміну даними між оперативною пам’яттю 

та вузлами багатопроцесорної системи, що дозволило підвищити швидкодію 

обчислень під час розв’язування сильнозв’язаних задач, забезпечити 

високошвидкісний доступ до пам'яті вузлів системи й обмін даними між ними, 

розвантажити CPU при обміні даними та знизити завантаження каналу, що 

проходить між вузлами системи. 

Набула подальшого розвитку ідея розробки схем підвищеного порядку 

точності на основі числово-аналітичного підходу до розв’язку заявлених задач, яка 

дозволила порівняно з традиційними схемами підвищити економічність та 

швидкодію обчислень. Показано, що такий підхід передбачає найбільш високий 

ступінь векторизації обчислень,  максимально паралельну алгоритмічну форму. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена багатопроцесорна 

обчислювальна система з розширюваною областю обчислень дозволяє розв’язувати 

широке коло прикладних задач. Апаратні засоби, математичні моделі та методи  

реалізовано у вигляді промислових зразків та програмного продукту. Отримані 

результати дозволяють: 

– застосовувати розроблену багатопроцесорну обчислювальну систему з 

розширюваною областю обчислень, як середовище, що дозволяє виконувати 

математичне моделювання певного класу прикладних задач; 
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– реалізувати процес розширення обчислювальних можливостей 

багатопроцесорної системи для забезпечення необхідної продуктивності за рахунок 

використання додаткових модулів; 

– на основі аналізу коефіцієнта уповільнення обчислень застосовувати 

багатопроцесорну систему з розширюваною областю обчислень для розв’язування 

заявленого класу задач з оптимальним числом процесорних вузлів; 

– особливості реорганізації топології мережевого інтерфейсу 

багатопроцесорної обчислювальної системи з розширюваною областю обчислень 

під конкретний тип задач дозволяють застосовувати таку систему для дослідження 

широкого кола математичних моделей; 

– на основі аналізу коефіцієнта уповільнення обчислень застосовувати 

багатопроцесорну систему з розширюваною областю обчислень для розв’язування 

заявленого класу задач з оптимальним числом процесорних вузлів; 

– на основі розроблених пакетів прикладних програм проводити процедуру 

візуалізації даних теплофізичних експериментів, задіявши при цьому 

багатопроцесорну обчислювальну систему з розширюваною областю обчислень. 

Матеріали патенту “Модуль високоефективної багатопроцесорної системи 

підвищеної готовності” використовуються для конструювання багатопроцесорних 

обчислювальних систем в закладах освіти, конструкторських бюро, на 

підприємствах, що займаються комп'ютерним моделюванням, а матеріли патенту 

“Установка для термічної обробки довгомірного сталевого виробу” застосовуються 

для процесу рекристалізації та сфероїдизівного відпалювання каліброваної сталі.  

Досвід застосування багатопроцесорних обчислювальних систем, який 

відображено в монографіях “Сучасні комунікаційні технології у модульних 

багатопроцесорних системах: досвід використання, дослідження оцінок 

ефективності, перспективи застосування”, “Інформаційне забезпечення систем, 

прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах”, поширено на 

підготовку спеціалістів відповідного фаху. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено з підтвердженням 

відповідними актами, в діяльності: 
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– підприємства: відкритого акціонерного товариства “Дніпропетровський 

агрегатний завод” у 2005 та 2009 році,  

– вищого навчального закладу: Національної металургійної академії України,  

НДР “Методологія правління підприємствами різних організаційно-правових 

форм та форм власності”, номер державної реєстрації 0107U001146 

Дніпродзержинськ. 

Особистий внесок здобувача 

Усі основні положення та результати дисертаційної роботи, які виносяться на 

захист, одержані автором самостійно. Особистий внесок здобувача в отриманні 

наукових результатів підтверджується самостійним дослідженням теоретичних і 

методологічних аспектів завдання, яке розглядається. У дисертації не були 

використані ідеї співавторів публікацій. У роботах, що опубліковані в співавторстві, 

особисто здобувачем розроблено такі положення й отримано наступні результати:  

[4, 22] – дослідження й розробка багатопроцесорних систем та використання їх у 

системах автоматизації та прийняття рішень, [47 − 50, 53, 102] – теоретичне 

обґрунтування та розробка методики впливу мережевого інтерфейсу на 

ефективність розпаралелювання, [66 – 68, 71, 72] – теоретичне обґрунтування та 

методика оцінки ефективності багатопроцесорних систем, [71, 52] – розробка та 

конструювання багатопроцесорної системи, [10, 87, 88] – дослідження, розробка та 

впровадження концепції паралельних обчислень на основі числово-аналітичних 

схем, [22, 78] – теоретичне обґрунтування, дослідження та розробка методики 

підбору компонентів модульної багатопроцесорної системи, [98] – дослідження й 

розробка методики спряження модулів багатопроцесорної системи, [12] –

 теоретичне обґрунтування, дослідження й упровадження нового підходу за методом 

Монте-Карло, [75] – дослідження особливості використання багатоядерних 

процесорів в паралельних моделюючих середовищах, [78] – дослідження проблеми 

підбору компонентів модульної багатопроцесорної системи в задачі термічної 

обробки металовиробу, [79] – дослідження й розробка методики узгодження 

компонентів модульної багатопроцесорної обчислювальної системи, [81] –

 дослідження визначення оптимального числа вузлів багатопроцесорної 
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обчислювальної системи, [100] – розробка концепції розподіленого моделювання 

задач теплообміну. 

Апробація результатів дисертації 

 Проблематика, структура, положення та результати дослідження обговорюва-

лися на засіданнях і семінарах кафедри прикладної математики й обчислювальної 

техніки Національної металургійної академії України. Матеріали дисертації допові-

дались й обговорювались на двох міжнародних форумах, шести всеукраїнських та 

всеросійських конференціях, на двох всеукраїнських семінарах, чотирьох міждер-

жавних конференціях і на сорока міжнародних конференціях, зокрема: материали за 

4-а международна практична конференция. – София, 2008. –  Т. 21. Съвремении тех-

нологии на информации.; Образование и наука на 21 от век: материали за 4-а меж-

дународна практична конференция. – София, 2008. – Т. 11. Съвремении технологии 

на информации.; Nauka і inowacja – 2008: Materiály IV Midznarodnej naukowi-

praktyznej konferencji. – Tym 11. Nowoczesne informacyine technologie: Przemysl. 

Nauka і stadia, 2008.; Strategy of Quality in Industry and Education : VII Intrenational 

Conference, June, 3 – 10, 2011, Varna; Bulgaria. – Varna, 2008. – V. 2. Proceedings.; 

Strategy of Quality in Industry and Education: VI Intrenational Conference, June, 1 – 8 

2010,  Varna;  Bulgaria. – Varna, 2005. – V. 2. Proceedings.; Научное творчество XXI 

века: сб. статей. – Красноярск: Изд. Научно-инновационный центр, 2012. – Т. 3.; 

Strategy of Quality in Industry and Education: VI Intrenational Conference, June, 1 – 8, 

2010, Varna;  Bulgaria. – Varna, 2010. – V. 2. Proceedings.; Научное творчество ХХI 

века: материалы  IV Всероссийской научн.-практ. конф. с международным участи-

ем; Красноярск, апрель 2011 г. –  Красноярск, 2011.; Mathematics and Computer 

Science: Journal of Qafqaz University. Baku, Azerbaijan. – Vol. 1. – Numb. 1, 2013; 

Mathematics and Computer Science: Journal of Qafqaz University,  Baku, Azerbaijan.      

– Vol. 1. – Numb. 1, 2013; Science and Education a New Dimension: Natural and 

Technical Science. – Budapest, 2013. – Vol. 8.; Моделювання та комп’ютерна графіка: 

матеріали 5-ї міжнар. наук.-техн. конф. (м. Донецьк, 2013 р.) / М-во освіти і науки 

України; Дон. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2013.; Моделювання та комп’ютерна гра-

фіка: матеріали 5-ї міжнар. наук.-техн. конф. (м. Донецьк, 2013 р.) / М-во освіти і 
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науки України;     Дон. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2013.; Моделювання та 

комп’ютерна графіка: матеріали 5-ї міжнар. наук.-техн. конф. (м. Донецьк, 2013 р.) / 

М-во освіти і науки України; Дон. нац. техн. ун-т. – Донецьк: ДонНТУ, 2013; Ин-

формационные технологии в металлургии и   машиностроении:    материалы   науч.-

техн.   конф.,   Днепропетровск, 2013 г. – Дніпропетровськ, 2013; Сучасні проблеми 

інформатики в управлінні, економіці та освіті:  матеріали  XIII  міжнар.  наук.  семі-

нару,  м. Київ,  оз. Світязь,  30  червня   − 4  липня 2014 р. – Київ, 2014.; Mathematics 

and Computer Science: Journal of Qafqaz University. Baku, Azerbaijan. – Vol. 3. – 

Numb. 1, 2015; Проблеми інформатики та моделювання: 15-а наук.-техн. конф. (Ха-

рків – Одеса, 2015 р.): тез. доп. – Харків – Одеса, 2015. 

Публікації 

За темою дисертації опубліковано 37 наукові праці, серед яких три патенти 

України, чотири монографії, 10 наукових статей у журналах і збірниках, а також 

4 публікації за матеріалами конференцій. Основні результати роботи опубліковано у 

фахових виданнях та охоплюють усі положення, що виносяться на захист.  
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РОЗДІЛ 1 
 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

БАГАТОПРОЦЕСОРНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 

 
1.1. Основні тенденції розвитку багатопроцесорних систем  

Основні тенденції розвитку багатопроцесорних систем розглянемо на прикладі 

кластера “Беовульф” [1]. Це пояснюється тим, що розвиток і конструювання 

сучасних багатопроцесорних систем розглядаються з погляду аналізу такої системи. 

Існує багато визначень кластера “Беовульф”. Зокрема, розглянемо запропоноване 

Язеком Радаєвськи і Дугласом Едлайном: “Беовульф” – це мультикомп’ютерна 

архітектура, яка може складатися з одного серверного вузла і одного або більше 

клієнтських вузлів, з’єднаних за допомогою Ethernet чи якоїсь іншої мережі. Отже, 

маємо на увазі систему, яка побудована з готових промислових компонентів, 

наприклад ПЕОМ, де може застосовуватися ОС Linux, стандартних адаптерів 

Ethernet і комутаторів. Вона не містить специфічних апаратних компонентів і легко 

відтворюється. “Беовульф” також використовує програмні продукти, такі як ОС 

Linux, середовище програмування Parallel Virtual Machine (PVM) і Message Passing 

Interface (MPI). Серверний вузол керує кластером в цілому є файл-сервером для 

клієнтських вузлів. Одночасно він являє собою консоль кластера та шлюз у 

зовнішню мережу. Великі системи “Беовульф” можуть мати більше одного 

серверного вузла, а також спеціалізовані вузли, наприклад, консолі або станції 

моніторингу. 

Очевидно, що новий підхід до конструювання високопродуктивних систем 

класу “Беовульф” почався, коли для них “настав час”. Бурхливий розвиток 

комп’ютерного ринку забезпечив розробників систем новими типами компонент за 

доступну ціну. Промисловість почала випускати повністю складені підсистеми 

(мікропроцесори, материнські плати, диски та мережеві інтерфейсні карти). 

Конкуренція на масовому ринку зумовила зниження цін на такі підсистеми та 

підвищити їх надійності. Розробка безкоштовного математичного забезпечення 

(public domain) і, зокрема, операційної системи Linux, компіляторів та засобів 
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програмування, а також середовища паралельного програмування MPI і PVM 

зробило апаратуру багато в чому незалежною від програмних засобів. Такі проекти 

забезпечили багатий досвід роботи з паралельними алгоритмами. Іншим аспектом, 

який стимулював розвиток систем такого класу, була нагальна потреба у 

високопродуктивних обчисленнях. Можна сказати, що комбінація цих умов: 

апаратури, математичного забезпечення, досвіду й очікувань створює середовище, в 

якому розвиток кластерів “Беовульф” виглядає природним кроком на шляху 

інформаційної еволюції. 

Окрім збільшення продуктивності мікропроцесорів, мабуть, не менш, а то й 

більш важливим для проекту “Беовульф” є оптимальне співвідношення 

“ціна / продуктивність” при використанні мережевої технології. Цінова ефективність 

і підтримка операційної системи Linux для високопродуктивних мереж зумовили 

створення збалансованих систем, цілком побудованих з готових деталей, що зробило 

базову архітектуру та програмні моделі більш практичними. 

Перша система класу “Беовульф” була побудована з використанням 

процесорів Intel DX4 і мережевого рішення Ethernet (10 Mбіт/с). Такі процесори 

були занадто швидкодійними для звичайної мережі Ethernet, а комутатори                         

– коштовними. З метою збалансованості системи Дон Бекер переписав драйвери 

Ethernet для Linux і створив дубльований (“channel bonded”) Ethernet, в якому 

мережевий трафік був розподілений між двома або більше мережами. У 1997 році 

збалансованою вважали систему з 16 процесорів P6 на 200 MГц, з’єднаних мережею 

Fast Ethernet. У 2000 році збалансованою була система з 32 процесорів P-III на 

550 МГц, з’єднаних мережею Fast Ethernet, і з можливістю дублювання каналів 

зв’язку. У міру того як технології Gigabit і Myrinet стають усе більш дешевими, 

зменшується потреба в дублюванні каналів (принаймні зараз). На середину 2001 

року збалансованою вважалась система, яка має від 16 до 64 процесорів P-III на 

1 ГГц, з’єднаних мережею Gigabit або Myrinet-2000. Важливою рисою кластерів 

“Беовульф” є те, що зміна типу процесора, мережевої технології, відносної ціни 

компонент не впливають на модель програмування. Таким чином, користувачі цих 

систем можуть чекати від них більшої сумісності, ніж це було до цього часу. 
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Перший кластер “Беовульф” створений з метою обчислень у проекті ESS, 

тобто призначався для науки про землю та космос. Його розробили для людей з 

досвідом паралельного програмування. Поява кластера, який повністю перебуває в 

розпорядженні користувачів, означає, що вони тепер мають набагато ефективнішу 

та високопродуктивну обчислювальну платформу. Цей підхід коротко виражається 

фразою: “Навіщо купувати те, що можна зробити самому?” У зв’язку з цим набуття 

навичок побудови й використання кластера “Беовульф” користувачі розглядають як 

інвестицію, разом з тим вивчення специфіки системи, створеної постачальником,  

вони сприймають лише як залежність від цього постачальника. 

Можна підкреслити, що “Беовульф” – це нова топологія мережі або новітня 

модифікація ядра ОС. Одночасно її кваліфікують як технологію кластеризації 

комп’ютерів, що працюють під керуванням ОС Linux, і як різновид паралельного, 

віртуального суперкомп’ютера. Хоча існує багато програмних пакетів, таких як 

модифікації ядра, бібліотеки PVM і MPI та конфігураційні утиліти, що роблять 

архітектуру “Беовульф” більш швидкодійною, простою за конфігурацією та 

ефективною, але можна побудувати машину класу “Беовульф”, використовуючи 

лише стандартний дистрибутив Linux, без якогось додаткового математичного 

забезпечення.  

 
1.2. Класифікація багатопроцесорних обчислювальних систем 

 

Історія обчислювальних кластерів почалася 1994 року. Піонером у цій справі 

вважається Науково-космічний центр Сполучених Штатів Америки NASA – Goddard 

Space Flight Center (GSFC), зокрема, створений на його основі CESDIS. Фахівцями 

GSFC влітку 1994 року було складено перший кластер, до якого входило 

16 комп'ютерів 486DX4/100MHz/16Mb RAM і три паралельно працюючі мережеві 

адаптери з частотою передачі даних 10 Мбіт. Він отримав назву "Beowulf" і 

створювався як обчислювальний ресурс проекту Eart and Space Sciences Project 

(ESS).  
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Чотирма роками пізніше – 1998-го, в Лос-Аламоській національній 

лабораторії (США) астрофізик Майкл Уоррен та інші вчені з групи теоретичної 

астрофізики побудували суперкомп'ютер, що являв собою Linux-кластер на базі 

процесорів Alpha 21164A з тактовою частотою 533 МГц. Спочатку Avalon складався 

із 68 процесорів, потім їх кількість була збільшена до 140. У кожному вузлі було 

встановлено по 256 Мб оперативної пам'яті, жорсткий диск на 3 Гб і мережевий 

адаптер Fast Ethernet. Загальна вартість проекту Avalon становила 313 тис. дол, а 

показана тестом LINPACK продуктивність  (47,7 Gflops) дозволила йому посісти 114 

місце в 12-й редакції списку Top-500 поряд з 152-процесорною системою IBM 

RS/6000 SP. Того самого 1998 року на одній з найпрестижніших конференцій у 

галузі високопродуктивних обчислень Supercomputing'98 розробники системи 

Avalon подали доповідь "Avalon: An Alpha/Linux Cluster Achieves 10 Gflops for $150k". 

Розробка, про яку йде мова в цій доповіді, була нагороджена першою премією в 

номінації “найкраще співвідношення ціна / продуктивність”. Зараз система Avalon 

активно використовується в астрофізичних, молекулярних та інших обчисленнях 

наукового характеру.  

На сьогодні ПОС – це стратегічний напрям розвитку обчислювальної техніки. 

Потреба в таких системах викликана не лише принциповим обмеженням 

максимально можливої швидкодії звичайних послідовних ЕОМ, але й практично 

постійним виникненням обчислювальних задач, для розв’язування яких можливості 

існуючих засобів обчислювальної техніки завжди виявляються недостатніми. До 

них, зокрема, належать числове моделювання процесів гідродинаміки й 

металургійної теплофізики [2 – 5], розпізнавання образів, оптимізаційні задачі з 

великим числом параметрів, моделювання клімату, генна інженерія, проектування 

інтегральних схем, аналіз забруднення довкілля [6], розв’язування широкого кола 

багатовимірних нестаціонарних задач [7] і под. Наприклад, у роботі [8] описано 

особливості моделювання за допомогою методу кінцевих елементів процесу 

волочіння дроту в роликових волоках. Задачу моделювання автори розв’язували на 

основі використання комерційного програмного забезпечення FORGE3 фірми 

Transvalor (Франція). На комп'ютері з процесором Celeron 2.4 моделювання 
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здійснювалось близько 12 годин. Очевидно, що задачі такого класу можуть успішно 

розв’язуватися тільки за допомогою розподіленого моделювання. 

Організація паралельності обчислень, коли в один і той самий момент часу 

виконується декілька операцій з обробки даних, здійснюється, як правило, за 

рахунок багатопроцесорності. В цьому випадку можна досягти прискорення процесу 

розв’язування обчислювальної задачі й збільшення продуктивності обчислень, якщо 

здійснити розділення застосовуваного алгоритму на інформаційно незалежні 

частини й організувати виконання кожної частини обчислень на різних процесорах. 

Подібний підхід дозволяє виконувати потрібні обчислення з меншими витратами 

часу, а можливість досягти максимального прискорення цього процесу обмежується 

тільки кількістю наявних процесорів і "незалежних" частин у виконуваних 

обчисленнях.  

Разом с тим, слід підкреслити, що досі застосування паралелізму не набуло 

значного поширення, як це передбачалося багатьма дослідниками. Однією з 

можливих причин подібної ситуації до недавнього часу була висока вартість 

високопродуктивних систем (придбання супер-ЕОМ могли собі дозволити тільки 

великі компанії та організації). Сучасна тенденція побудови паралельних 

обчислювальних комплексів з типових конструктивних елементів (мікропроцесорів, 

мікросхем пам'яті, комунікаційних пристроїв), масовий випуск яких освоєний 

промисловістю, зменшила вплив цього чинника, й зараз практично кожен споживач 

може мати в своєму розпорядженні БОС досить високої продуктивності.  

Іншою і, мабуть, тепер основною причиною стримування масового поширення 

паралелізму можна вважати те, що паралельні обчислення вимагають 

“паралельного” узагальнення традиційної послідовної технології розв’язку задач на 

ЕОМ. Так, числові методи для багатопроцесорних систем повинні проектуватись у 

вигляді паралельних і взаємодіючих між собою процесів, які можна здійснювати на 

незалежних процесорах. Вживані при цьому алгоритмічні мови й системне 

програмне забезпечення повинні зумовлювати створення паралельних програм, 

організовувати їхню синхронізацію, не допускаючи асинхронних процесів і под.  
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Зважаючи на зазначене вище, можна зробити висновок, що паралельні 

обчислення – це актуальна, перспективна та приваблива сфера застосування 

обчислювальної техніки. Крім того, паралельні обчислення є складною науково-

технічною проблемою. Тим самим знання сучасних тенденцій розвитку ЕОМ та 

апаратних засобів для досягнення паралелізму, вміння розробляти моделі, методи й 

програми паралельного розв’язку задач при обробці даних слід віднести до 

важливих кваліфікаційних характеристик сучасного фахівця з прикладної 

математики, інформатики й обчислювальної техніки. 

Слід підкреслити, що проблематика паралельних обчислень – це надзвичайно 

широка сфера теоретичних досліджень і практично виконуваних робіт. Коло цих 

проблем поділяють  на такі напрями діяльності: 

– розробка паралельних обчислювальних систем, присвячена  принципам 

їхньої побудови [5, 9 – 13];  

– аналіз ефективності паралельних обчислень, покликаний  оцінювати 

досягнуте прискорення обчислень і ступінь використання всіх можливостей 

комп'ютерного обладнання при паралельних способах розв’язку задач [15, 16];  

– створення й розвиток паралельних алгоритмів для розв’язку прикладних 

задач у різних галузях практичного застосування [17 – 20];  

– розробка паралельних програмних систем, пов’язана з їхнім  математичним 

моделюванням [21 – 26];  

– створення й розвиток системного програмного забезпечення для 

паралельних обчислювальних систем щодо їхньої мобільності (можливості 

перенесення в різні обчислювальні системи) [27 – 29].  

Сфера використання кластерних систем сегодні зовсім вужча, ніж 

суперкомп'ютерів іншої архітектури: вона не менш успішно застосовуються для 

моделювання задач, що характеризують найрізноманітніші процеси та явища. Саме 

розвиток кластерних технологій зробив високу продуктивність обчислення  широко 

доступною, що дозволило будь-яким установам скористатися їх перевагами. 

Наприклад, обчислення, виконані 500-ми найпотужнішими комп'ютерами світу, 

розподіляються таким чином:  
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– 44,3 % – електронна, автомобільна, авіаційна та інші галузі важкої  

промисловості й машинобудування; 

– 20 % – наука й освіта, суперкомп'ютерні центри; 

– 18 % – дослідження погоди і клімату; 

– 7 % – ядерні, космічні, енергетичні, військові та державні програми; 

– 3,5 % – фінансові компанії й банки та ін. 

Кластерні рішення – це найбільш економічно виправданий вибір. На відміну 

від більшості серверних систем із спільною пам'яттю кластерні рішення легко 

масштабуються до систем більшої продуктивності. Таким чином, при збільшенні 

обчислювальних вузлів, щоб забезпечити необхідну продуктивність обчислень, не 

обов'язково купувати чи конструювати нову систему, адже до старої можна додати 

стандартні обчислювальні вузли і легко нарощувати її потужність.  

Кластерні рішення на сьогодні мають краще співвідношення 

“ціна / продуктивність”, а тому відрізняються досить низькою вартістю 

обслуговування. Це досягається за рахунок можливості масштабування та 

використання стандартних загальнодоступних комплектувальних елементів, ціна 

яких постійно знижується.  

Крім того, кластерна архітектура забезпечує віисоку відмовостійкість системи: 

при виході з ладу одного вузла кластер зовсім не втрачає своєї працездатності, бо 

нові задачі можуть бути запущені на меншому числі вузлів. Несправний вузол легко 

та швидко виймається із стійки та замінюється новим, який відразу ж включається в 

роботу. Це можливо завдяки комутованій топології сучасних системних мереж, коли 

обмін повідомленнями між двома вузлами може відбуватися багатьма шляхами  

Кластер – це складний програмно-апаратний комплекс, тому його створення 

не закінчується об'єднанням в одному сегменті великої кількості процесорів. Для 

того, щоб кластер швидко й правильно розв’язував задачі, всі комплектувальні 

деталі мають бути точно підібрані з урахуванням вимог програмного забезпечення, 

оскільки продуктивність кластерного ПЗ дуже залежить від архітектури самого 

кластера, характеристик процесорів, системної шини, пам'яті та інтерконекту. 
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Для розуміння процесів конструювання, функціонування й програмування 

кластерних систем розглянемо їх класифікацію. На першому етапі зосередимо увагу 

на класифікації паралельних систем взагалі. Критерії класифікації паралельних 

ЕОМ можуть бути різними: наприклад, за видом з'єднання процесорів, способом 

функціонування процесорного поля, сферою застосування та под. Разом з тим, одна 

з найбільш відомих класифікацій паралельних ЕОМ була запропонована 

М. Флінном (Flynn) в 1966 р., вона відображає форму реалізованого паралелізму. 

Основними поняттями класифікації є “потік команд” і “потік даних”. Під потоком 

команд спрощено розуміють їхню послідовність в одній програмі. Потік даних – це 

їхня послідовність, що обробляється однією програмою. З огляду на такий підхід, 

розрізняють такі основні типи обчислювальних систем [13, 21, 25, 26]: 

– SISD, ОКОД. До цього типу можна віднести звичайні послідовні 

однопроцесорні комп'ютери.  

– SIMD, ОКМД. У таких обчислювальних системах виконується єдина 

програма, але кожна її команда обробляє багато чисел. Це відповідає векторній 

формі паралелізму. Типовими представниками цього класу архітектури 

обчислювальних систем є матричні комп'ютери, в яких усі процесорні елементи 

виконують одну й ту саму програму, яка застосовується до своїх локальних даних. 

Деякі автори відносять до цього класу й векторно-конвеєрні комп'ютери, 

розглядаючи при цьому кожен елемент вектора як окремий складник потоку даних. 

У зв'язку з цим у класі ОКМД розглядаються два типи ЕОМ: з арифметичними 

конвеєрами (векторно-конвеєрні ЕОМ) і процесорні матриці. До класу ОКМД-ЕОМ 

належать машини CRAY-1, ПС-2000, ILLIAC-IV.  

– MISD, МКОД. Прикладів конкретних ЕОМ, які відповідають даному типові 

обчислювальних систем, не існує; уведення подібного класу робиться для 

довершеності класифікації.  

– MIMD, МКМД.  До цього класу відносять більшість паралельних 

багатопроцесорних обчислювальних систем. У них одночасно й незалежно одна від 

одної виконуються декілька програмних гілок, які в певні проміжки часу 
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обмінюються даними. До обчислювальних систем цього класу належить радянська 

розробка “Ельбрус”. У класі МКМД  розглядаються обчислювальні системи двох 

типів: з керуванням від потоку команд IF (instruction flow) і керуванням від потоку 

даних DF (data flow). Якщо в обчислювальних системах першого типу 

використовується традиційне виконання команд у порядку їх розташування в 

програмі, то застосування систем другого типу передбачає звернення до операторів 

у міру їх поточної готовності. 

Слід зазначити, що хоча систематика Флінна широко використовується при 

конкретизації типів комп'ютерних систем, вона зумовлює те, що практично всі види 

паралельних систем (попри їх істотну різнорідність) відносяться до однієї групи 

MIMD. Як результат, багато дослідників робили неодноразові спроби деталізації 

систематики Флінна. Наприклад, для класу MIMD запропоновано практично 

загальновизнану структурну схему [33,  34], де подальший поділ типів 

багатопроцесорних систем ґрунтується на способах організації оперативної пам'яті, 

яка в них застосовується. Структурну схему кластерних систем такого вигляду 

подано на рис. 1.1.  

Даний підхід дозволяє розрізняти два важливі типи багатопроцесорних систем 

– multiprocessors (мультипроцесори або системи із спільною розділюваною 

пам'яттю) і multicomputers (мультикомп’ютери або системи з розподіленою 

пам'яттю). 

Для мультипроцесорів враховується спосіб побудови спільної пам'яті. 

Можливий підхід – використання єдиної (централізованої) спільної пам'яті. Це 

забезпечує однорідний доступ до пам'яті (uniform memory access or UMA) і служить 

основою для побудови векторних суперкомп'ютерів (parallel vector processor, PVP) 

та симетричних мультипроцесорів (symmetric multiprocessor or SMP). Серед 

прикладів першої групи можна назвати суперкомп'ютер CRAY T90, до другої групи 

відносяться IBM Server p690, Sun Fire E15K, HP Superdome, SGI Origin 300 та ін. 

Спільний доступ до даних може бути забезпечений і при фізично розподіленій 

пам'яті (природно, що тривалість доступу вже не буде однаковою для всіх елементів 
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пам'яті). Цей підхід іменується як неоднорідний доступ до пам'яті NUMA (non-

uniform memory access or). Серед систем з таким типом пам'яті виділяють: 

– системи, в яких для відображення даних використовується тільки локальна 

кеш-пам'ять наявних процесорів COMA (cache-only memory architecture or); 

прикладами таких систем є KSR-1 і DDM;  

– системи, в яких забезпечується однозначність (когерентність) локальної 

кеш-пам'яті різних процесорів (cache-coherent NUMA or CC-NUMA), до цього типу 

відносять SGI Origin2000, Sun HPC 10000, IBM/Sequent NUMA-Q 2000; 

– системи, в яких передбачено спільний доступ до локальної пам'яті різних 

процесорів без підтримки на апаратному рівні когерентності кеша (non-cache 

coherent NUMA or NCC-NUMA), до цього типу належить, зокрема, система CRAY 

T3E.  

Мультикомп’ютери (системи з розподіленою пам'яттю) вже не забезпечують 

спільного доступу до всієї наявної в системах пам'яті (NORMA). Даний підхід 

використовується при побудові двох важливих типів багатопроцесорних 

обчислювальних систем: масивно-паралельних (MPP) і кластерних (clusters). Серед 

представників першого типу систем – IBM RS/6000 SP2, Intel PARAGON/ASCI Red, 

трансп’ютерні системи Parsytec та ін., а прикладами кластерів є, зокрема, системи 

AC3 Velocity та NCSA/NT Supercluster. 

Слід відзначити надзвичайно швидкий розвиток багатопроцесорних 

обчислювальних систем кластерного типу Вони являють собою безліч окремих 

комп'ютерів, об'єднаних в мережу, для яких за допомогою спеціальних апаратно-

програмних засобів забезпечується можливість уніфікованого керування (single 

system image), надійного функціонування (availability) та ефективного використання 

(performance). При цьому для паралельного розв’язування обчислювальних задач в 

алгоритмах досить виділяти лише великі незалежні частини розрахунків (coarse 

granularity), що, у свою чергу знижує складність побудови паралельних методів 

обчислень і зменшує потоки даних, якими обмінюються вузли кластера. Разом з 

цим, слід зауважити, що організація взаємодії обчислювальних вузлів кластера за 

допомогою передачі повідомлень, як правило, викликає значні часові затримки в 
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обчисленнях, а це накладає додаткові обмеження на типи розроблюваних 

паралельних алгоритмів і програм. 

 

Рис. 1.1. Структура класу багатопроцесорних обчислювальних систем 

Паралельні багатопроцесорні 
системи MIMD-архітектури 

Системи із спільною 
разділюваною пам’яттю 

(мультипроцесори) 
(мультипроцессоры) 

Однорідний доступ 
до пам’яті (спільна 

пам’ять, UMA) 

Системи з розподіленою 
пам’яттю (мультикомп’ютери, 
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комп’ютери 
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Подана вище класифікація кластерних систем базується на використанні 

різних платформ і типів інтерконектів. Проте виникає потреба класифікувати 

кластерні системи за галузями їх використання. Тут виділяють чотири типи 

кластерних систем, а саме:  

– обчислювальні кластери; 

– кластери баз даних;  

– відмовостійкі кластери; 

– кластери для розподілу завантаження 

Важлива особливість кластера полягає в тому, що він функціонує як єдина 

система, тобто для користувача або прикладного завдання вся сукупність 

обчислювальної техніки виглядає як один комп'ютер. Саме це й враховують при 

побудові кластерної системи, саме ця обставина й формує відповідні вимоги до 

таких систем. Отже, можна визначити загальні вимоги до кластерних систем:  

1. Висока готовність. 

2. Висока швидкодія. 

3. Масштабування. 

4. Спільний доступ до ресурсів. 

5. Зручність обслуговування. 

Дані, що відображають продуктивність різних комп'ютерних систем на основі 

тесту LB, публікуються раз на півроку. З результатами, отриманими за допомогою 

такого тесту, можна ознайомитися, використовуючи Iнтернет-ресурс [35]. Усі 

обчислювальні системи, які очолюють списки Top-500, реалізують принцип 

паралельних обчислень, унаслідок чого створення суперпродуктивних комп'ютерів 

зараз вважається найбільш перспективним. 

Структуру потужностей кластерних обчислювальних систем зазвичай 

пов'язують з їх ціновою категорією та сферою розв’язуваного класу задач. Така 

спрямованість класифікації суперобчислювальних систем визначається трьома 

рівнями (див. табл. 1.1). 
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Аналіз табл. 1.1 показує, що реального перелому в опануванні технологій 

паралельних обчислень можна досягти розвитком додаткового (фактично базового) 

рівня в ієрархії потужностей апаратних засобів багатопроцесорних обчислювальних 

систем MPP-архітектури – персональних обчислювальних кластерів (нижня частина 

табл. 1.1.).  

Таблиця 1.1 

Структура потужностей кластерних обчислювальних систем 

 
Рівень 

вирішуваних 
завдань 

Сфера 
застосування 

 

Пікова 
продуктивність 

 

Орієнтовна 
вартість 

Суперкомп'ютери 
планетарного 

масштабу 
 

Вирішення 
обчислювальних 

проблем 
глобального рівня 

 
Десятки – сотні 

тисяч Гфл, 
Пфл 

 
Десятки – сотні 

млн доларів 
США 

Професійні 
кластери 

 

Вирішення 
проблем 

державного рівня 

 
Тисячі Гфл 

 

Десятки – сотні 
тисяч доларів 

США 
Персональні 

обчислювальні 
кластери 

 

Вирішення 
проблемно-

орієнтованих 
завдань, розробка 

відповідних 
бібліотек 

 
Десятки Гфл 

 

Тисячі 
доларів США 

 

 

Таким чином, пропонується створити фундамент піраміди апаратних засобів 

технології паралельних обчислень у вигляді персональних обчислювальних 

кластерів аналогічним до наявного фундаменту піраміди апаратури традиційних 

технологій послідовних обчислень у вигляді ПЕОМ. Разом з тим, необхідно 

зауважити, що існують аргументи проти широкого практичного застосування 

паралельних обчислень. Далі проаналізуємо їх. 
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1.3. Сучасний стан розвитку багатопроцесорних обчислювальних систем 

 

Сучасний стан розвитку багатопроцесорних обчислювальних систем 

проілюструємо на базі аналізу їх архітектури. Зазвичай вони використовуються під 

час розв’язування задач математичної фізики, екології, при розробці нових 

технологічних процесів, моделюванні складних технічних систем застосовуються у 

діяльності науково-дослідних центрів, вузів, конструкторських бюро, а також 

підприємств, що займаються комп'ютерним моделюванням. 

Відомий модуль високоефективної багатопроцесорної системи підвищеної 

готовності [43]. Він містить один майстер-вузол (MNode001) і п'ять обчислювальних 

slave-вузлів (PNode001, PNode002, PNode003, PNode004, PNode005), три керовані 

комутатори (SW1, SW2, SW3), проміжні буфери пам’яті комутаторів, 

реконфігуровану мережу для обміну даними між обчислювальними вузлами, 

віртуальні локальні мережі, механізм резервування ключових компонентів, а також 

передбачає мережеве завантаження вузлів. Комутована мережа багатопроцесорної 

обчислювальної системи працює в двох режимах. Перший моделює топологію типу 

“зірка”, другий  – “кільце”. Така кластерна система побудована на базі лезових 

технологій. Тобто, вона являє собою щільно упакований модуль з процесорами 

лезового типу, встановленими в стійці. Усередині стійки містяться вузли, апаратура 

для ефективного з’єднання компонентів, апаратура керування внутрішньою 

мережею системи та под. Кожне лезо кластера працює під керуванням своєї копії 

стандартної операційної системи. Склад і потужність вузлів можуть бути різними у 

рамках одного модуля (у даному випадку було розглянуто однорідний модуль). 

Взаємодія між вузлами кластерної системи встановлюється за допомогою 

інтерфейсу програмування, тобто спеціалізованих бібліотек функцій.  

Серед недоліків такої багатопроцесорної системи можна назвати: 

1. Відсутня можливість використання системи для розв’язування задач з 

розширюваною областю обчислень. 

Недолік зумовлюється тим, що комунікаційне середовище для всіх вузлів 

кластерної системи розраховане на використання одногігабітної мережі. Під час 
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розв’язування завдання з розширюваною областю обчислень відбудеться 

перевантаження мережевих ресурсів системи, тому процесори будуть вимушені 

простоювати, а система працювати тільки заради організації обміну даними між її 

вузлами. Через непродуктивне використання обчислювальних вузлів кластера час 

розв’язування задачі значно збільшиться та визначатиметься спроможністю 

комунікаційної мережі передавати дані обчислень. 

2. Невисока реальна продуктивність системи для сильно зв’язаних задач. 

Причина недоліка − використання одногігабітної мережі, особливість якої 

полягає в тому, що при розв’язуванні задачі з інтенсивним граничним обміном 

інформації відбувається перевантаження мережевих ресурсів кластера, тому 

процесори велику частину часу будуть вимушені простоювати та витрачати 

додаткові ресурси на процедуру синхронізації, а ця обставина, у свою чергу, і 

призводить до зниження реальної продуктивності системи в цілому. 

3. Обмежене та спеціально орієнтоване коло задач, які розв’язуються за 

допомогою системи. 

Недолік пояснюється тим, що розвязування задач за допомогою комутованої 

обчислювальної мережі системи відбувається тільки у двох режимах. Перший 

моделює топологію типу “зірка”, другий – “кільце”. Такі режими роботи орієнтовані 

для реалізації граничного обміну даними залежно від того обмеженого класу задач, 

який розв’язується за допомогою запропонованого кластера. 

4. Обмежена розширюваність багатопроцесорної системи. 

Причина недоліка обумолена використанням одногігабітної мережі, тому при 

розширенні кластерної системи кілкість її  лез буде обмежена через перевантаження 

мережевих ресурсів.  

5. Висока латентність обчислень для сильно зв'язаних задач. 

Недолік зумовлюється використанням в мережі обміну даними одногігабітної 

технології, яка має високу латентність при розв’язуванні сильно зв'язанних задач (до 

80 мкс.), а це означає, що при передачі коротких пакетів даних основний час 

витрачатиметься на ініціалізацію та синхронізацію повідомлень, тому процесори 

будуть вимушені більше простоювати, ніж працювати.  
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 1.4. Особливості дослідження ефективності багатопроцесорних систем 

 

Для оцінювання ефективності розробленої багатопроцесорної системи 

скористаємося законом Амдала (Gene Amdahl) [36]. Він пов'язує потенційне 

прискорення обчислень при розпаралелюванні з часткою операцій, що виконуються 

апріорі послідовно. Нехай f (0 < f < 1) – частка операцій алгоритму, яку 

розпаралелювати неможливо, тоді розпаралелювальна частка дорівнює (1 – f). При 

цьому на першому етапі дослідження ефективності багатопроцесорних систем 

витрати часу на передачу повідомлень не будемо враховувати. Припустимо, що       

ts – час виконання алгоритму на одному процесорі (послідовний варіант), а n – число 

процесорів паралельної обчислювальної системи. При перенесенні алгоритму 

розв’язку необхідної задачі на паралельну обчислювальну систему час розрахунку 

розподілиться таким чином: 

– stf ⋅ – час виконання частки алгоритму, яку розпаралелювати не можливо; 

– n/t)f( s⋅−1 – час, витрачений на виконання розпаралелюваної частки 

алгоритму. 

Тоді час tp, необхідний для розрахунку на паралельній обчислювальній 

системі з використанням кількості процесорів n, буде визначатись таким чином: 

 

n/t)f(tft ssp ⋅−+⋅= 1 .    (1.1) 

При цьому прискорення часу розрахунку програми можна з'ясувати на 

підставі виразу: 

p

s

t

t
S ≤ .       (1.2) 

Зважаючи на співвідношення (1.1), значення величини S можна записати в 

такому вигляді: 

n

f
f

ntftf

t
S

ss

s

−
+

=
⋅−+⋅

≤
1
1

/)1(
.    (1.3) 

Співвідношення (1.3) і називають формулою Амдала. 
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Реалізовуючи операцію граничного переходу при необмеженому збільшенні 

числа процесорів n, отримують, що 

f
nfS

n

1
),(lim =

∞→
.       (1.4) 

Зауважимо, що формули (1.3) і (1.4) є справедливими як для SMP-систем (із 

спільною пам'яттю), так і для MPP-систем (з розподіленою пам'яттю), що 

передбачають механізм обміну повідомленнями між процесорами. Тоді для 

досліджуваних обчислювальних систем дещо різний сенс вкладається в поняття 

“частка непаралельного коду”. У зв'язку з цим проаналізуємо зазначену обставину. 

Для SMP-систем цю частку утворюють тільки ті оператори, виконання яких 

залежить від головної нитки програми. Для MPP-систем непаралельна частина коду 

утворюється за рахунок операторів, виконання яких дублюється всіма процесорами. 

Оцінити цю величину з аналізу тексту програми практично неможливо. Отже, 

оцінку можуть дати тільки реальні розрахунки із залученням різної кількості 

процесорів. Саме цю обставину і необхідно брати до уваги в практичному аналізі 

ефективності багатопроцесорних систем. 

Аналіз виразів (1.3) і (1.4)  показує, що тільки мала частка послідовних 

операцій (f<<1) дозволяє досягти значного (звичайно, не більше ніж в n разів) 

прискорення обчислень. З формули (1.3) виходить, що р-кратне прискорення може 

бути досягнуте лише, коли частка непаралельного коду дорівнює 0. Очевидно, що 

домогтися цього практично неможливо. Наприклад, у разі, коли f = 0,5, то 

застосування будь-якої кількості процесорів (навіть нескінченно великої) не 

створить можливості, щоб величина S була більшою за 2!. Підкреслимо, що ці 

обмеження носять фундаментальний характер (їх не можна обійти для заданого 

алгоритму). Разом з тим, практичне визначення частки f послідовних операцій у 

апріорі зазвичай неможливе. Таким чином, якісні характеристики самого алгоритму 

накладають обмеження на можливе прискорення обчислень при розпаралелюванні. 

Наприклад, характерні для інженерних розрахунків алгоритми за послідовними 

формулами розпаралелюються погано (тобто, частка f значуща). Але алгоритми, які 

зводяться до задач лінійної алгебри, розпаралелюються задовільно (операції з 
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матрицями – множення, перетворення, знаходження власних значень, розв’язування 

СЛАР і под.). 

Закон Амдала визначає принципово важливі для паралельних обчислень 

положення:  

1. Прискорення обчислень (1.4) залежить як від потенційного паралелізму 

задачі (величина 1 –  f), так і від параметрів апаратури (числа процесорів n). 

2. Граничне прискорення обчислень визначається властивостями задачі. 

Припустимо, наприклад, що f = 0,2 (це реальне значення), тоді прискорення 

обчислень не може перевищувати 5 при застосуванні будь-якого числа процесорів, 

тобто максимальне прискорення визначається потенційним паралелізмом задачі. 

Очевидною виявляється  надзвичайно висока чутливість прискорення до зміни 

величини f. 

Оцінити наперед частку послідовних операцій f складно (самі поняття 

“послідовних” і “паралельних” операцій формалізується важко та не мають 

однозначних тлумаченнь). Разом з тим. 

 в практичному застосуванні можна спробувати формально використати закон 

Амдала для розв’язку оберненої задачі – визначення величини f за 

експериментальними даними продуктивності. Це дає можливість кількісно судити 

про досягнуту ефективність розпаралелювання. 

Треба підкреслити, що закон Амдала зручний для якісного аналізу проблеми 

розпаралелювання. Недоліком виразу (1.3) є те, що він не відображає витрат часу на 

міжпроцесорний обмін повідомленнями (це якраз і виражається у співвідношенні 

(1.3) знаком “менше або дорівнює”). Більш точним для аналізу ефективності 

багатопроцесорних обчислювальних систем можна вважати вираз вигляду: 

.
1

1

c
n

f
f

S

+
−

+
=       (1.5) 

Співвідношення (1.5) і відображає закон Амдала. У ньому величину с 

називають коефіцієнтом мережевої деградації обчислень, який визначається на 

підставі співвідношення:  
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,ТА
cc сc

tW

tW
c ⋅=

⋅
⋅

=      (1.6) 

тут W – число операцій (обчислень) у задачі; Wc – кількість передач даних;       

t – час виконання однієї операції; tc – час однієї передачі даних. Такий коефіцієнт 

визначає обсяг обчислень, що припадає на одну передачу даних (за витратами часу). 

Проаналізуємо його співмножники сА і сТ. При цьому коефіцієнт  

W

W
с c

A = .       (1.7) 

Він показує ту складову коефіцієнта деградації, яка зумовлена властивостями 

алгоритму розпаралелювання. Збільшення величини коефіцієнта знижує загальне 

значення величини S. У свою чергу, коефіцієнт  

A

c
t

с
t

= .        (1.8) 

Ця величина відображає ту компоненту коефіцієнта деградації, яка залежить 

від технічної складової, тобто від співвідношення продуктивності процесора й 

апаратури мережі. 

Таким чином, щоб підвищити швидкість обчислень, слід впливати на обидва 

компоненти коефіцієнта деградації. Для багатьох задач і мереж ці коефіцієнти 

можуть бути обчислені аналітично заздалегідь. Хоча, необхідно підкреслити, що на 

значення цих величин впливає безліч чинників: алгоритм задачі, обсяг даних, 

реалізація функцій обміну бібліотеки MPI, використання розділюваної  пам'яті. Крім 

того, істотний внесок у значення цих коефіцієнтів роблять технічні характеристики 

комунікаційних середовищ та їх протоколів. 

Дослідника може зацікавити дія мережевого закону Амдала (1.5) за умови 

ідеального паралелізму (коли f = 0). Проаналізуємо цей випадок. На підставі 

співвідношення (1.5) мережеве прискорення обчислень визначається таким чином: 

cn

n

c
n

S
⋅+

=
+

=
11

1
.      (1.9) 
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Реалізовуючи операцію граничного переходу, якщо  величина коефіцієнта 

мережевої деградації прямує до нуля, отримують такий вираз: 

n
cn

n
ncS

cc
=

⋅+
=

→→ 1
lim),(lim

00
.    (1.10) 

Співвідношення (1.10) показує, що мережевий закон Амдала (1.5) має бути 

основою для оптимальної розробки алгоритму програмування і моделювання задач, 

призначених для розв’язку на багатопроцесорних обчислювальних комплексах. 

З іншого боку, вираз (1.10) підтверджує, що при ідеальному паралелізмі (коли  

f = 0) мережеве прискорення не перевищує числа процесорів. Проте, на практиці 

може виявитися, що в деяких випадках прискорення обчислень на n-процесорних 

обчислювальних комплексах перевищує кількість процесорів n, і тоді відзначають, 

що має місце так званий “парадокс паралелізму”. Його пояснення лежить у чисто 

технічній сфері. Наприклад, обробка матриць великого розміру найбільш імовірно 

приведе до необхідності скидання частини їхніх елементів на зовнішню (зазвичай 

дискову) пам'ять (англ. swapping, укр. свопінг). Але тривалість цієї процедури на 

багато порядків перевищує час звернення до оперативної пам'яті. Звичайно, при 

раціональному програмуванні такі матриці будуть розподілені між оперативною 

пам'яттю процесорів. Кожна матриця при цьому повністю вміщується в оперативній 

пам'яті відповідного процесора, й свопінгу можна уникнути. Цим і пояснюється 

“дивне” підвищення швидкодії обчислень на багатопроцесорних обчислювальних 

системах. Проведений аналіз класичного підходу до оцінювання ефективності 

багатопроцесорних систем показує, що для визначення викладених оцінок 

необхідно виконувати реальні розрахунки із залученням різної кількості процесорів 

для певного класу задач, які розв’язуються за допомогою кластерних систем. 

 

1.5. Висновки до розділу 1 

 

Потреба у високопродуктивних обчисленнях належить до фундаментальних 

чинників розвитку стратегічного потенціалу суспільства, вона має важливе науково-
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технічне й економічне значення. Продуктивність суперобчислювальних систем 

упродовж останніх 20 – 30 років зростає на порядок орієнтовано кожні п’ять років. 

У наші часи коло задач, які вимагають для розв’язування потужних обчислювальних 

ресурсів, ще більше розширилось. Це пов'язано з тим, що сталися фундаментальні 

зміни в самій організації наукових досліджень. Унаслідок широкого впровадження 

обчислювальної техніки значно посилився напрям числового моделювання та 

числового експерименту. При цьому числовий експеримент великою мірою 

дозволив здешевити процес наукового та технологічного пошуку. З’явилась 

можливість моделювати в реальному часі процеси інтенсивних фізико-хімічних і 

ядерних реакцій, глобальні атмосферні процеси, економічний та промисловий 

розвиток регіонів тощо. Очевидно, що вирішення таких масштабних завдань 

вимагає значних обчислювальних ресурсів. 

Проведений аналіз перспектив розвитку багатопроцесорних систем показує, 

що на сьогодні відомі два основні методи підвищення продуктивності й швидкодії 

обчислювальних систем:  

– використання усе більш досконалої елементної бази; 

– паралельне виконання обчислювальних операцій. 

Перший метод потребує вельми значних капіталовкладеннь. Досвід фірми 

CRAY, яка створила суперкомп'ютер на базі арсеніду галію, показав, що розробка 

принципово нової елементної бази для високопродуктивних обчислювальних систем 

− занадто складне завданням навіть для іменитих корпорацій. Другий метод почав 

домінувати після оголошення в США урядової програми, відомої як “Прискорена 

стратегічна комп'ютерна ініціатива” (ASCI).  

З огляду на подані вище міркування, відзначимо, що останнім часом процес 

створення високопродуктивних систем обчислення, здебільшого, розвивався, одним 

шляхом – об'єднанням багатьох процесорів для паралельного розв’язку однієї 

великої та складної задачі. На цій підставі сьогодні ототожнють поняття 

суперкомп'ютера і паралельної (багатопроцесорної) обчислювальної системи. 

Нині набули поширення два основні напрями у застосуванні паралельної 

обробки даних. Перший з них – це паралельні комп'ютери із спільною пам'яттю 
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(SMP). Уся їх оперативна пам'ять розділяється декількома однаковими процесорами. 

Це найбільш зручний для програміста спосіб об'єднання багатьох процесорів у 

єдиний. На жаль, він є, одночасно, і найдорожчим в апаратній реалізації. Таким 

чином, сфера застосування SMP-підходу – це досить коштовні, не дуже великі за 

кількістю вузлів системи, як зазначалось, досить зручні для програмування. При 

цьому доводиться визнати, що тут існує проблема масштабування. Другий напрям – 

масивно-паралельні комп'ютери з розподіленою пам'яттю (MPP). Об’єднання 

окремих самостійних ЕОМ спеціалізованими каналами зв’язку виявилось менш 

зручним для програміста, але на порядок дешевим, до того ж цей підхід допускає 

потенційно нескінченне масштабування пам’яті. Архітектура такого типу має багато 

переваг: коли треба, можна додавати процесори, збільшуючи продуктивність 

кластера; якщо фінансові можливості обмежені або заздалегідь відома необхідна 

обчислювальна потужність, то легко підбирати потрібну конфігурацію системи. 

Назва таких систем підкреслює теоретично необмежену масштабованість пристроїв 

подібного класу. 

Наведений в даному розділі дисертаційної роботи аналіз напрямів розвитку 

високопродуктивних установок показує, що реального перелому в оволодінні 

технологіями паралельних обчислень можна досягти введенням додаткового 

(фактично базового) рівня в ієрархії потужностей апаратних засобів 

багатопроцесорних обчислювальних систем MPP-архітектури – персональних 

обчислювальних кластерів. Таким чином, пропонується створити фундамент 

піраміди апаратних засобів технології паралельних обчислень у вигляді 

персональних обчислювальних кластерів, що є аналогічним наявному фундаменту 

піраміди апаратури традиційних технологій послідовних обчислень у вигляді 

ПЕОМ. Так само як ЕОМ свого часу перестали бути екзотикою після масового 

поширення персональних комп’ютерів, так і оволодіння технологіями паралельних 

обчислень можливе тільки внаслідок широкого застосування ПОК.  

Крім того, в даному розділі дисертаційної роботи проведено аналіз 

ефективності багатопроцесорних систем. Показано, що для MPP-систем 

непаралельна частина коду утворюється за рахунок операторів, виконання яких 
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дублюється всіма процесорами. Оцінити таку величину з аналізу тексту 

програмного коду практично неможливо. Таку оцінку можуть дати тільки реальні 

розрахунки із залученням різної кількості процесорів. Саме цю обставину й 

необхідно брати до уваги в практичному аналізі ефективності багатопроцесорних 

систем. 

Отже, можна зробити висновок, що реальний перелом в оволодінні 

технологіями паралельного моделювання можливий у разі запровадження 

багатопроцесорних обчислювальних систем модульного типу, сконструйованих на 

основі MPP-архітектури. Крім того, наведені недоліки сучасних багатопроцесорних 

модульних систем показують, що на сьогоднішньому етапі їх розвитку персональні 

обчислювальні кластери повинні конструюватися для розв’язування певного класу 

задач. Ці питання і знайшли висвітлення в наступних розділах дисертаційної  

роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИСОКОЕФЕКТИВНА БАГАТОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА З 

РОЗШИРЮВАНОЮ ОБЛАСТЮ ОБЧИСЛЕНЬ  

 

2.1. Деякі особливості конструювання високоефективних 

багатопроцесорних систем 

 

Нині істотний інтерес до побудови паралельних багатопроцесорних 

обчислювальних систем (БОС) визначається застосуванням стандартних 

загальнодоступних технологій та компонентів [37 – 39]. Це зумовлено рядом 

чинників. Відзначимо основні з них. По-перше, зростання, відповідно до потреб 

ринку, продуктивності таких стандартних мережевих технологій як 

GI (GigabitEthernet), FC (Fibre Channel) та IB (InfiniBand) дозволяє розглядати їх як 

комунікаційне середовище для багатопроцесорних обчислювальних систем, 

сконструйованих з використанням архітектури NUMA (Non-Uniform Memory Access ) 

[40]. По-друге, дуже важливим чинником стало зростання популярності вільно 

поширюваної операційної системи Linux. На першому етапі її використання вона 

позиціонувалась як варіант UNIX для платформ на базі архітектури Intel, але досить 

швидко з’явилися версії для інших популярних мікропроцесорів, у тому числі й для 

лідерів за продуктивністю протягом останніх років – мікропроцесорів Alpha. 

З урахуванням економічних реалій нашої країни використання систем, 

побудованих на базі стандартних технологій, стає більш ніж актуальним. Причому 

залежно від особливостей задач і величини бюджету проект системи може мати 

всілякі варіанти конфігурації. Найбільш доступним можна вважати стандартні 

материнські плати Core LGA1155 Z77, що містять два вільних слота PCI Express 3.0 

8 line на платформі Core i7-4790К 4 ГГц і мережеві адаптери Gigabit Ethernet та FDR 

InfiniBand, що дозволяє збільшити швидкодію, знизити латентності та зменшити 

споживання електроенергії мережевими платами. Вузли кластера об’єднуються між 

собою за допомогою комутатора GigabitEthernet та InfiniBand, розрахованого на 

відповідне число портів. Кількість вузлів у системі та їх конфігурація залежить від 
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вимог, що висуваються до обчислювальних ресурсів у вигляді конкретних завдань, і 

залежать від фінансових можливостей користувачів. 

Крім того, гостра конкуренція між виробниками комп’ютерної техніки 

широкого вжитку приводить до того, що ситуація з цінами на ринку 

комплектувальних елементів змінюється досить динамічно, особливо у зв’язку з 

випуском виробів нових моделей. Враховуючи також широкий асортимент сучасної 

електронної продукції, можна з упевненістю констатувати, що при використанні 

стандартних комплектувальних елементів можлива побудова потужних 

обчислювальних систем загального призначення у вельми стислі терміни з 

максимально повним урахуванням потреб і можливостей різних користувачів. 

З огляду на вищевикладене, відзначимо деякі важливі особливості 

конструювання багатопроцесорних систем. Сьогодні для побудови 

суперкомп'ютерів беруться серійні мікропроцесори, забезпечені кожен власною 

локальної пам'яттю, які з'єднуються за допомогою деякого комунікаційної 

середовища [41]. Переважна більшість функціонуючих суперобчислювальних 

установок − це фактично багатопроцесорні паралельні обчислювальні системи 

архітектури MPP (Massively Parallel Processing) [42]. Багатопроцесорні 

обчислювальні системи, сконструйовані на базі локальних мереж, почали називати 

“кластерними системами” або просто “кластерами”. Це пояснюється тим, що 

логічно згадана MPP-система мало відрізняється від звичайної локальної мережі. У 

дисертаційній роботі розглядаються багатопроцесорних систем архітектури 

“блейд”-серверні рішення, при яких кілька однотипних материнських модулів 

встановлюються в одному корпусі. Практика показує, що “блейд”-системи більш 

компактні та зручні в обслуговуванні, а їх реалізація не набагато коштовніше у 

порівнянні з багатопроцесорними комп'ютерними комплексами. Організація 

“блейд”-кластера полягає в об'єднанні лез в єдину обчислювальну мережу через 

комутатор, який встановлений в тому ж корпусі. Для нього може бути досить одного 

жорсткого диска, на якому знаходиться образ завантажуваної системи, при цьому 

використовується мережевий механізм завантаження Network boot. При включенні 
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системи Master вузол через мережевий комутатор роздає IP-адреси для всіх вузлів 

кластера, тобто відбувається початкова ініціалізація, і кластер готовий до роботи. 

Саме з огляду на останні досягнення в галузі конструювання 

багатопроцесорних систем і створено модуль високоефективної багатопроцесорної 

системи з розширюваною областю обчислень [43]. У конфігурації кластера було 

обрано N лез і модульний принцип його реалізації. Це забезпечує, у разі 

необхідності, розширення обчислювальних можливостей за рахунок встановлення 

додаткових модулів. Кожен вузол працює під керуванням власної копії операційної 

системи, причому найчастіше використовують стандартні операційні системи: 

Linux, NT, Solaris і подібних. Склад і потужність вузлів описаного кластера може 

змінюватися, що дозволяє створювати неоднорідні системи. Комутаційна мережа 

з'єднує процесори один з одним. У такої архітектури багато переваг: за необхідності 

можна додавати процесори, збільшуючи продуктивність такого кластера; якщо 

обмежені фінансові можливості або заздалегідь відома необхідна обчислювальна 

потужність, то можна легко підбирати необхідну конфігурацію системи. Назва 

подібних систем підкреслює теоретично необмежену масштабованість пристроїв 

даного класу. 

Зауважимо, що розробка таких систем є актуальним завданням. Це 

пояснюється не тільки принциповим обмеженням максимально можливої швидкодії 

звичайних послідовних ЕОМ, але також практично постійним існуванням 

обчислювальних задач, для розв'язування яких недостатньо можливостей існуючих 

засобів обчислювальної техніки. До них відносяться, наприклад, чисельне 

моделювання процесів гідродинаміки та металургійної теплофізики [5, 7, 9], задачі 

розпізнавання образів, оптимізаційні задачі з великою кількістю параметрів, 

моделювання клімату, розрахунки в генній інженерії, проектування інтегральних 

схем, аналіз забруднення навколишнього середовища [6], а також обчислення 

широкого кола багатовимірних нестаціонарних задач [21] та ін. 

У дисертаційній роботі для побудованої багатопроцесорної системи 

розглядається наступна проблема. Існує різницева сітка розмірності N; час 

обчислення розв'язуваної задачі при використанні однопроцесорної системи являє  
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собою параметр t, але він не є визначальним. Важливим тут виступає збільшення 

розміру сітки, причому на величину, ака буде більшою за розмір, що може 

оброблятися в пам'яті одного комп'ютера. Ця процедура є визначальною для більш 

детального рахунку або отримання деяких нових ефектів досліджуваних процесів. 

При цьому необхідно дослідити особливості обчислень в умовах розглянутого класу 

задач на базі застосування в багатопроцесорних обчислювальних системах 

мережвого інтерфейсу InfiniBand. 

 

2.2. Конструктивна реалізація та режими доступу до багатопроцесорної 

системи 

Мета даного розділу дисертаційної роботи полягає у висвітлені процесів 

конструювання модуля багатопроцесорної обчислювальної системи, реальна 

ефективність і продуктивність якого була б піковою при розв’язуванні сильно 

зв’язаних задач та задач з розширюваною областю обчислень. До того ж дана 

система повинна мати підвищену надійність і високу енергоефективність. Блоки 

запропонованого пристрою повинні комплектуватися за допомогою засобів 

обчислювальної техніки масового виробництва. Блок-схема модуля БОС подана на 

рис. 2.1. 

Так, модуль містить один майстер-вузол (PM001) і N обчислювальних slave-

вузлів (PN001, PN002, … , PN00n), два керовані комутатори (SW1, IB1), 

реконфігуровану мережу для обміну даними між обчислювальними вузлами, 

систему локального збереження результатів та проміжних обчислень (TCA 

Controller Storage System), механізм резервування ключових компонентів, а також 

передбачає завантаження вузлів у мережі GI (Gigabit Ethernet) за допомогою 

комутатора SW1. У майстер-вузлі та slave-вузлах застосовуються одні й ті самі 

комплектувальні елементи (материнські плати, процесори, мережеві плати Gigabit 

Ethernet, зовнішні двопортові мережеві плати InfiniBand ConnectX-3 HCA 

(MCX354A-FCBT). Зокрема, майстер-вузол додатково обладнано накопичувачем 

жорсткого диску (SSD) та DVD. Комутована мережа багатопроцесорної 
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обчислювальної системи підтримує п’ять режимів конфігурації: -“зірка”, “кільце”, 

“лінійка”, “решітка”, “граф”. Їх було орієнтовано на реалізацію граничного обміну 

даними, що відображають особливості задач, які розв’язуються за допомогою 

подібної багатопроцесорної системи.  

Налаштування комутатора IB1 та його конфігурування виконується майстер-

вузлом за допомогою двох портів стандарту Gigabit Ethernet (IB1GI.i1 − керування, 

IB1GI.i2 − масштабування). Систему локального збереження результатів та 

проміжних обчислень TCA Controller Storage System під’єднанно до порту 16 

керованого комутатора IB1. 

Як  конструктив було обрано єдиний корпус, що являє собою осередок 

обчислювальної шафи. Це пов'язане з тим, що, з одного боку, при необхідності 

можна декілька модулів розміщати в єдиному корпусі, а з іншого боку – при такому 

підході забезпечується компактність, успішне охолодження й легкий доступ до гнізд 

та елементів плат, які налагоджуються. Обчислювальна система включає 

вертикальне, паралельне стосовно одне одного розташування системних плат, що 

відповідає ідеї “Blade”-серверів. 

Структурна схема модуля високоефективної багатопроцесорної системи з 

розширюваною областю обчислень подана на рис 2.2. Розглянемо послідовність 

кроків для ініціалізації роботи багатопроцесорної системи. Після подачі живлення 

на блок (ATX) майстер-вузла та зовнішнього сигналу PUSK з панелі модуля 

керування П01 розпочинається запуск та ініціалізація роботи майстер-вузла 

багатопроцесорної системи. Безпосередньо завантаження ОС може здійснюватися з 

жорсткого диска, або з CD/DVD-пристрою. Завантаження операційної системи 

виконується за рахунок спеціально орієнтованого конфігураційного скрипту, який  

налаштовує роботу DHCP-сервера. Крім того, тут визначається кількість 

обчислювальних вузлів системи, у разі потреби налаштовується доступ до 

середовища Інтернет або до зовнішньої мережі. При цьому задаються основні 

налаштування й параметри. Завдяки послідовній подачі напруги на блоки живлення  
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Рис. 2.1. Блок-схема модуля високоефективної багатопроцесорної системи з 

розширюваною областю обчислень 
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(ATX) та ініциалізації slave-вузлів зменшується необхідна потужність блока UPS, 

запускаються всі обчислювальні slave-вузли та завантажуються на них операційні 

системи. Завантаженням та налаштуванням усіх обчислювальних вузлів кластера 

завершується робота відповідного скрипту. Система готова до виконання 

паралельних обчислень. 

 
Рис. 2.2. Структурна схема модуля високоефективної багатопроцесорної системи з 

розширюваною областю обчислень 

 

Майстер-вузол (PM001) через комутатор KGI SW1 забезпечує спрямування 

потоку даних, пов’язаних із керуванням, діагностикою. В свою чергу  slave-вузли 

відповідно до алгоритму розв’язування задач і перебігу процесів реалізують режим 

необхідних обчислень. Обмін даними між обчислювальними вузлами та 

завантаженням умов задач винесено в окрему мережу, яка організована за 

допомогою керованого комутатора KIB IB1. Для досягнення максимальної 

ефективності роботи кластерної системи використовуються одно- чи двопортові 

адаптери InfiniBand та здійснюється процес реконфігурації структури другої мережі 

відповідно до специфіки розв’язуваних задач. Результати проміжних та остаточних 

обчислень передаються в майстер-вузол через керований комутатор InfiniBand KIB. 



 
 

50 

При цьому керування та передача відповідних даних із slave-вузлів відбувається за 

допомогою мережевих адаптерів HCA. Безпосередньо зберігання данних обчислень 

з метою їх подальшої обробки виконується за допомогою мережевого адаптера TCA. 

Технічний результат, який досягається після запровадження даної 

системи, полягає в тому, що обмін даними між обчислювальними вузлами винесено 

в окрему мережу з використанням технології InfiniBand. Це збільшило швидкість 

обміну даними та суттєво знизило латентність (завантаження каналів) мережі, яка 

з’єднує вузли кластера. Застосування комутованого середовища в мережі обміну 

даними зі сполуками “точка − точка”, на відміну від попередніх варіантів мереж, 

котрі використовували шинне з'єднання, дозволило суттєво збільшити швидкість 

передачі даних між вузлами багатопроцесорної системи та зменшити латентність у 

середовищі передачі пакетів даних. Це пояснюється тим, що всі передачі 

починаються та закінчуються на HCA-адаптері каналу.  

Уведення режиму QDR  (Quad Data Rate) у  двопортових мережевих платах 

MCX353A-FCBT  (максимальна швидкість передачі даних у режимі 2 х 56 Гбит/с, 

відповідає режиму FDR (Fourteen Data Rate) узгодило обчислювальні можливості 

процесора та мережі передачі даних по інтерфейсу PCI Express (2  х  32 = 64 Гбит/с). 

Використання принципу RDMA (Remote Direct Memory Access) дає можливість 

передавати дані без додаткової буферизації й не вимагає активної роботи ОС, а 

також бібліотек або додатків. Це сприяє суттєвому зменшенню навантаження на 

процесори системи під час передачі даних, внаслідок чого звільняються 

обчислювальні ресурси процесорів і зменшується латентність у середовищі передачі 

даних. Мережеве завантаження системи і введення механізму резервування 

ключових компонентів, а також використання блоків живлення для кожного леза 

багатопроцесорної системи дозволяє підвищити надійність функціонування модуля 

системи в цілому. 

Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю істотних ознак такої 

системи та технічним результатом, який досягається, полягає в тому, що введення 

підмереж завантаження системи, діагностики й обміну даними розвантажило мережі 

обчислювальної системи, поліпшило її доступність і продуктивність.  
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Режим конфігурування й налаштування програмного забезпечення 

обчислювальних вузлів спрощується за рахунок мережевого завантаження. При 

цьому в обчислювальних вузлах відсутні мережеві диски, а завантаження, їх 

налаштування, діагностика та керування відбувається через першу мережу 

комутатора SW1. Подібний підхід дозволяє гнучко переналаштовувати 

конфігурацію, оновлювати й адаптувати ПЗ його під конкретне завдання. 

Мережеве завантаження модуля багатопроцесорної системи, резервування 

ключових компонентів модуля, а також істотне зменшення кількості компонентів 

системи дає можливість підвищення надійності функціонування вузла. 

Для забезпечення високої надійності системи електроживлення 

багатопроцесорної системи напруга подається через безперебійний блок живлення 

(UPS), який під'єднаний до модуля керування П01, від нього через силові мережеві 

інтерфейси (розгалужувачі) струм надходить у блоки живлення головного модуля та 

slave-вузлів системи. Таким чином, у кожному лезі модуля багатопроцесорної 

обчислювальної системи присутні однотипні блоки живлення. Даний підхід 

зменшує стрибки напруги при вмиканні блоків живлення, збільшує надійність 

системи, реалізує режим їхнього оптимального завантаження та дозволяє зменшити 

споживану електроенергію обчислювальної системи в цілому. Описаний інтерфейс 

електроживлення обчислювальних вузлів модуля багатопроцесорної системи 

посприяв спрощенню структури цієї операції, зрештою, істотному зниженню 

вартості обчислювальної системи, використовуючи один UPS на весь модуль.  

Завдяки запровадженню зазначеного режиму енергоспоживання з'явилася 

можливість відмовитися від спеціалізованих інтегрованих систем кондиціонування, 

що теж знизило вартість системи в цілому. Разом з тим, застосовування однотипних 

компонентів системи енергоживлення та режиму її резервування дало змогу 

підвищити надійність функціонування системи.  

Обмін даними між обчислювальними вузлами винесено в окрему мережу з 

використання технології InfiniBand, що збільшило швидодію системи в цілому та 

суттєво знизило латентність (завантаження каналів) мережі, яка з’єднує вузли 

кластера. 
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Використання принципу RDMA дозволяє передавати дані без додаткової 

буферизації й не вимагає активної роботи ОС, а також бібліотек або додатків, що 

суттєво зменшує навантаження на процесори системи під час передачі даних, 

внаслідок чого звільняються обчислювальні ресурси процесорів і зменшується 

латентність у середовищі передачі даних. 

Застосування двопортових HCA-адаптерів за рахунок режиму 4-x агрегації 

каналів мережевого інтерфейсу дає можливість змінювати конфігурацію мережі, 

поліпшивши її пропускну здатність. Реалізація реконфігурованої мережі сприяє 

підвищенню ефективності кластерної системи, адаптуючи структуру її мережі  для 

вирішення кожного конкретного типу завдань. 

Мережеве завантаження системи і введення механізму резервування ключових 

компонентів, а також використання блоків живлення для кожного леза 

багатопроцесорної системи дозволяє поліпшити надійність функціонування модуля 

системи. Можливі режими зв’язку робочого ПК з багатопроцесорною системою 

наведені на рис. 2.3.  

 

 
 

Рис. 2.3.  Режими зв’язку робочого ПК з багатопроцесорною системою 
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Так, віддалений доступ до ресурсів багатопроцесорної системи може 

забезпечуватися робочими станціями (1), які підключені до мережі INTERNET  (2) 

через персональний фаєрвол (3) мережі університету. Внутрішній доступ до 

ресурсів багатопроцесорної системи забезпечується через стаціонарні станції 

робочих груп і лабораторій підрозділів університету (6), персональні мобільні 

laptop-станції (7), експериментальні лабораторії (8) та через персональне робоче 

місце оператора багатопроцесорної системи (10). 

 

2.3. Особливості побудови та режими роботи комунікаційної мережі 

багатопроцесорної системи 

 

При проектуванні та ефективному використанні багатопроцесорної системи 

основна увага приділяється комутаційній мережі системи та її топології [46 − 50]. 

Топологія кластера та його швидкодія при розв'язуванні обчислювальних задач, 

звичайно, речі пов'язані. У класичному розумінні існує три базові топології мережі 

багатопроцесорної системи − “шина”, “кільце” та “зірка”. Але всі сучасні мережі, як 

правило, є гібридними варіантами, тобто складаються із сегментів, що 

використовують різні базові топології. В даній роботі подані чотири режими роботи 

мережі багатопроцесорної системи при розв’язуванні широкого кола задач. Перший 

моделює топологію типу “лінійка”, другий – “кільце”, третій – “зірка”, четвертий –

 “решітка”. Розглянемо особливості налаштування мережевого інтерфейсу 

багатопроцесорної системи для реалізації режимів. 

Перший режим. Частина прикладних задач передбачає, що граничний обмін 

даними відбувається між сусідніми обчислювальними вузлами, крім першого та 

останнього. Така схема, з одного боку, просто реалізується, з іншого боку, 

відповідає структурі передачі даних при розв’язуванні багатьох обчислювальних 

задач (наприклад, при організації конвеєрних обчислень) [15]. Блок-схема цього 

режиму роботи мережевого інтерфейсу подана на рис. 2.4.  
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Рис. 2.4.  Блок-схема режиму роботи мережевого інтерфейсу за топологією 

типу “лінійка”  

Зазначимо, що відповідно до топологіїї типу “лінійка” граничний обмін 

відбувається між сусідніми (з попереднім і подальшим) обчислювальними slave-

вузлами. Структурна схема такого режиму роботи реконфігурованої мережі подана 

на рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. Структурна схема режиму роботи мережевого інтерфейсу за 

топологією типу “лінійка” 

Для формування цього режиму роботи між портами керованого комутатора 

IB1 формуються “розподілені VLAN ” мережі: VS01а між портами 03 і 05, VS01б між 

портами 04 і 06, VS12а між портами 07 і 09, VS12б між портами 08 і 10, VS23а між 

портами 11 і 13, VS23 між портами 12 і 14, мережі VS03аb між портами 01, 02, 

17 і 18. 

Налаштування комутатора IB1 та його конфігурування виконується майстер-

вузлом за допомогою двох портів стандарту Gigabit Ethernet (IB1GI.i1-керування, 

IB1GI.i2-масштабування). Систему локального збереження результатів та 
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проміжних обчислень TCA Controller Storage System під’єднанно до портів 17, 18 

керованого комутатора IB1. 

Другий режим. Частина прикладних задач передбачає, що граничний обмін 

даними відбувається тільки між сусідніми обчислювальними вузлами. У такому разі 

зв'язок між обчислювальними slave-вузлами організовується за топологією типу 

“кільце”. Блок-схема цього режиму роботи зображена на рис. 2.6.  
 

 

Рис. 2.6.  Блок-схема режиму роботи мережевого інтерфейсу за топологією 

типу “кільце” 
 

Структурна схема режиму роботи реконфігурованої мережі зображена на 

рис. 2.7 

 

Рис. 2.7. Структурна схема режиму роботи мережевого інтерфейсу за 

топологією типу “кільце” 

Для формування цього режиму роботи між портами керованого комутатора 

IB1 формуються типу “розподілені VLAN” мережі: VS01а між портами 03 і 06, VS01б 

між портами 04 і 05, мережі VS12а між портами 07 і 09, VS12б між портами 08 і 10, 

мережі VS23а між портами 11 і 13, VS23б між портами 12 і 14, мережі VS13а між 
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портами 05і 15, VS132б між портами 06 і 16,мережі VS00аb між портами 01, 02 і 18, 

17. Налаштування комутатора IB1 та його конфігурування виконується майстер-

вузлом за допомогою двох портів стандарту Gigabit Ethernet (IB1GI.i1-керування, 

IB1GI.i2-масштабування). Систему локального збереження результатів та 

проміжних обчислень TCA Controller Storage System під’єднанно до портів 17, 18 

керованого комутатора IB1. 

Третій режим. Частина прикладних задач передбачає, що граничний обмін 

даними відбувається між усіма обчислювальними вузлами. Така схема зв'язку між 

обчислювальними slave-вузлами носить назву типу “зірка”, блок-схема режиму 

роботи подана на рис 2.8. Дана топологія є ефективною, наприклад, при організації 

централізованих схем паралельних обчислень [15]. 

 

Рис. 2.8.  Блок-схема режиму роботи мережевого інтерфейсу за топологією 

типу “зірка”  

 

Особливість цієї топології полягає в тому, що всі slave-вузли системи мають 

зв'язок з керуючим master-вузлом. Структурна схема такого режиму роботи 

реконфігурованої мережі подана на рис. 2.9. 

Для формування цього режиму роботи між портами керованого комутатора 

IB1 формуються “розподілені VLAN” мережі: VS123a між портами 01, 03, 05, 07, 09, 

11, 13, 15, 17 та VS123b між портами 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18. 

Налаштування комутатора IB1 та його конфігурування виконується майстер-

вузлом за допомогою двох портів стандарту Gigabit Ethernet (IB1GI.i1-керування, 

IB1GI.i2-масштабування). Систему локального збереження результатів та 

проміжних обчислень TCA Controller Storage System під’єднанно до портів 17, 18 

керованого комутатора IB1. 
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Рис. 2.9. Структурна схема режиму роботи мережевого інтерфейсу за 

топологією типу "зірка" 

 

Четветрий режим. Частина прикладних задач передбачає, що граничний 

обмін даними відбувається за прямокутною сіткою між сусідніми обчислювальними 

вузлами за топологією типа “решітка” (Grid network, mesh, 3D-mesh). Вона може 

бути досить просто реалізована та, крім того, ефективно використана при 

паралельному виконанні багатьох числових алгоритмів (наприклад, при реалізації 

методів аналізу математичних моделей, що описуються диференціальними 

рівняннями в частинних похідних) [15]. 
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Рис. 2.10.  Блок-схема режиму роботи мережевого інтерфейсу за топологією 

типу “решітка” 

 

Це така топологія, де вузли утворюють регулярну багатовимірну решітку. 

Крім того, кожне ребро решітки паралельно її осі з'єднує два суміжних вузла. 

Структурна схема режиму роботи реконфігурованої мережі зображена на рис. 2.11. 

 

Рис. 2.11. Структурна схема режиму роботи мережевого інтерфейсу за 

топологією типу “решітка” 
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Для формування цього режиму роботи між портами керованого комутатора 

IB1 формуються “розподілені VLAN” мережі: VS01 між портами 01 і 08, мережі VS02 

між портами 02 і 12, VS03 між портами 03 і n-3, мережі VS12 між портами 05 і 11, 

мережі VS23 між портами 09 і n-2, мережі VS3n між портами 16 і n-1. 

Налаштування комутатора IB1 та його конфігурування виконується майстер-

вузлом за допомогою двох портів стандарту Gigabit Ethernet (IB1GI.i1-керування, 

IB1GI.i2-масштабування). Систему локального збереження результатів та 

проміжних обчислень TCA Controller Storage System під’єднанно до портів 17, 18 

керованого комутатора IB1. 

 
2.4. Дослідження енергоефективності процесорів та мережевого 

інтерфейсу 
 
Якісне електроживлення кластера – це надзвичайно важливий фактор. Від 

нього залежить як довговічність роботи системи, так і міра її доступності. Крім того, 

для кластера вельми істотним може виявитися питання витрати електроенергії. 

Зазначимо, що енергоспоживання кластера є набагато більшим за кількість 

електроенергії, яку використовує стільки ж звичайних персональних комп’ютерів, 

оскільки вищі обчислювальні навантаження. Крім того, потужність серверного 

устаткування майже завжди більша за потужності персональних машин. До того ж, 

подібні системи використовують додаткове обладнання та майже завжди працюють 

у цілодобовому режимі.  

Разом з тим, важливим фактором є не лише потужність електроживлення, а 

також його надійність і гарантована якість. Особливо це стосується систем, які 

працюють у цілодобовому режимі.  

Для забезпечення високої надійності системи електроживлення 

багатопроцесорної системи напруга подається через безперебійний блок живлення 

(UPS), який під'єднаний до модуля керування П01, від нього через силові мережеві 

інтерфейси (розгалужувачі) струм надходить у блоки живлення головного модуля 

(ATX) та slave-вузлів системи (ATX). Таким чином, у кожному лезі модуля 

багатопроцесорної обчислювальної системи присутні однотипні блоки живлення. 
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Даний підхід зменшує стрибки напруги при вмиканні блоків живлення, збільшує 

надійність системи, реалізує режим їхнього оптимального завантаження та дозволяє 

зменшити споживану електроенергію обчислювальної системи в цілому. Описаний 

інтерфейс електроживлення обчислювальних вузлів модуля багатопроцесорної 

системи дав можливість спростити структуру цієї операції, зрештою істотно знизити 

вартість обчислювальної системи за рахунок використання однотипних блоків 

масового виробництва, використовуючи один UPS на весь модуль. Кожне лезо БС 

застосовує стандартній блок живлення (БЖ). Зауважимо, що протестовані різні БЖ, 

зокрема, CHIEFTEC-500W, COOLERMASTER-550W, TARGA-400W. Усі вони виявили 

досить добрий запас потужності. З конструктивних міркувань обрано блок 

живлення типу CHIEFTEC-500.  

Кожне лезо БС  необхідно увімкнути через джерело безперебійного живлення 

ДБЖ (UPS). Подібні джерела спроможні згладжувати незначні коливання напруги в 

електромережі, забезпечувати стабільну роботу всієї обчислювальної системи під 

часри короткочасних перебоїв електропостачання. Більш серйозна ситуація може 

виникнути при аварійному вимкнені живлення. В цьому випадку UPS можуть 

забезпечити безперебійну роботу системи протягом 5 – 10 хв. Розрахувати 

споживану потужність для UPS можна, виходячи з потужності увімкненого до нього 

устаткування. Надзвичайно важливим є порядок контролю стану UPS. Більшість 

сучасних джерел безперебійного живлення здатні повідомляти про свій поточний 

стан через COM-порт, USB або по мережі через SNMP (Simple Network Management 

Protocol – протокол, створений для контролю і керування устаткуванням у мережі). 

Для процесорів, які використовуються в досліджувальній системі              

(Core i7 - 4790К 4 ГГц), пікова обчислювальна продуктивність становить 

512 (256) GFlops при споживанні 88 Вт потужності, відповідно енергоефективність 

складе 5.8 (2.9) GFlops / Вт. Разом з тим, відзначимо що реальна ефективність буде 

меншою, оскільки в даному випадку не враховувався ККД блоків живлення, 

системи безперебійного живлення та інше. А ще зауважимо, що для 

суперкомп'ютера Tsubame-KFC, розробленого в Науковому інформаційно-

обчислювальному центрі GSIC (Global Scientific Information and Computing Center) 
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при Токійському інституті технологій, показник енергоефективності машини 

знаходиться на рівні 4.5 GFlops / Вт. Для запропонованих процесорів GPU-CPU 

виконані виміри пікової продуктивності та енергоспоживання, дослідження подані у 

табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Енергоефективность процесорів типу GPU-CPU 

Назва Тип 

Обчислювальна 

продуктивність 

GFlops 

Потужність 

Вт 

Енерго-

ефективність 

GFlops/Вт 

СРU 512 / 256 88 5.8 (3) 

GPU 432 88 4.9 

 

Core i7-4790К  ГГц 

CPU-GPU 512 + 432 88 10.7 

Radeon HD 7970 GPU 3800 / 947 250 15/3.8 

 

Для збільшення енергоефективності багатопроцесорної системи 

рекомендується застосовувати галузевий стандарт електроживлення постійного 

струму з напругою 400 вольт. Це дозволить зменшити кількість перетворень енергії 

від джерела до споживача. Зауважимо, що перетворення (із змінного струму в 

постійний, потім навпаки та под.) суттєво знижує ККД системи. Запропонований 

підхід дає можливість: по-перше, зменшити фактичне енергоспоживання на близько 

15 % (заявлена ефективність задіяних джерел живлення Emerson Electric становить 

92 %), по-друге, знизити необхідну потужність системи охолодження на ті самі 15 % 

(що дуже суттєво), по-третє, забезпечити більш високу щільність монтажу за 

рахунок переходу на кабелі меншого діаметру. 

Причому обчислювальний засіб можна уявити собі у вигляді об'єкта, що 

перетворює енергію в обчислення, а валовим показником вдало спроектованого 

об'єкта є коефіцієнт ефективності використання енергії PUE (Power Usage 

Effectiveness) − частка від загальної споживаної потужності установки до 

потужності, споживаної обчислювальним обладнанням. Зауважимо, що ідеальне 

значення коефіцієнта PUE − 1.0. Нині хорошим вважається відношення, що 
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дорівнює 1.2 і менше, а для існуючих ЦОД (центрів обробки данних) : − 1.6 ... 3.0. 

Причинами високих коефіцієнтів PUE є неефективне охолодження, адміністративні 

витрати, а також використання непристосованих будівель і приміщень в порівнянні 

з хмарними дата-центрами. 

Крім того, для збільшення енергоефективності багатопроцесорної системи 

застосовується зв'язка процесорів GPU-CPU. В даному випадку інтегрований  

процесор GPU Intel HD Graphics 4600 (GT2) має продуктивність 432 GFLOPS (Peak 

Pixel Fill Rate: 5.4 GPixels/s. Peak Texel Rate: 10.8 GTexels/s. Peak Polygon Rate: 

675 MPolys/s). Пропускна здатність зовнішнього відеоадаптера Radeon HD 7970 

GPU досягає близько 3800 GFLOPS при 32-розрядних математичних обчисленнях і 

947 GFLOPS для операцій з числами подвійної точності (double-precision GFLOPS), 

коли споживається 250 Вт потужності. 

Крім цього, в цілому, відчутний внесок в енергоспоживання системи вносить 

мережеве обладнання та операції вводу / виводу даних. Для зменшення цього 

показника виконано перехід в мережі обміну даними з мережевої технології Gigabit 

Ethernet на технологію FDR InfiniBand. Це дозволило збільшити швидкість передачі 

даних, зменшити латентність та споживання енергії (у порівнянні з технологією 

1/10/40 Gigabit Ethernet). Для мережевого інтерфейсу Gigabit Ethernet та InfiniBand 

виконані виміри продуктивності та енергоспоживання, дані дослідження подані в 

табл. 2.2. 

Таблиця 2.2. 

 Енергоефективність мережевого інтерфейсу багатопроцесорної системи 

Назва Тип 
Швидкість 

GBit 

Потужність 

Вт 

Енерго-

ефективність 

GBit/Вт 

Gigabit Ethernet Gigabit 1 8 0,12  

Gigabit Ethernet 10 Gigabit 10 25 0,4 

Gigabit Ethernet 40 Gigabit 40 120 0,33 

InfiniBand 5463642 InfiniBand 56 50 1,25 
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Отже, завдяки використанню енергоефективних компонентів системи та 

запровадженню зазначеного режиму енергоспоживання з'явилася можливість 

відмовитися від спеціалізованих інтегрованих систем кондиціонування, що теж 

знизило вартість системи в цілому та зменшило коефіцієнт енергоефективності 

PUE. 

Разом з тим, застосовування однотипних компонентів системи 

енергоживлення та режиму її резервування посприяло поліпшенню надійності 

функціонування БОС в цілому. 

 

2.5. Особливості спряження багатопроцесорних обчислювальних систем 

 

У конфігурації запропонованої багатопроцесорної системи [52] обрано N лез. 

Зауважимо, що їх число для розв’язування певної задачі обмежено габаритами 

обчислювальної стійки. Але її використання дає можливість розширення 

обчислювальних потужностей системи за рахунок установки додаткових модулів. 

На рис. 2.12. подано схему спряження інтерфейсів для двох модулів 

багатопроцесорних систем. На схемі зображено головний модуль, що містить один 

майстер-вузол (PM001) і N обчислювальних вузлів (PN001, PN002, … , PN00N), а 

також модуль з функцією розширення (резервний майстер-вузол PM011 та 

обчислювальні вузли PN011, PN012, … , PN01N). При цьому комутатор SW1 

утворює мережу керування, завантаження та діагностики розширеної 

обчислювальної системи в цілому. Всі інтегровані інтерфейси майстер-вузла і slave-

вузлів з’єднуються з входами/виходами цього комутатора. 

Застосування енергоефективного обладнання модулів багатопроцесорних системи 

дозволило живити кожне лезо від персонального блока живлення ATX, тим самим 

зменшивши витрату енергії та підвищивши надійність усієї обчислювальної 

системи. Майстер-вузол живиться від індивідуального блока живлення ATX. Запуск 

та ініціалізація головного модуля багатопроцесорної системи відбувається за 

допомогою панелі керування (П 01). У майстер-вузлі і обчислювальних slave-вузлах 

застосовуються  одні   й  ті  самі  комплектувальні  елементи  ( материнські    плати,  
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Рис. 2.12. Структурна схема спряження мережевого інтерфейсу модулів 

багатопроцесорної системи 
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процесори, зовнішні мережеві плати). До того ж майстер-вузол додатково обладнано 

жорстким диском SSD, DWD-ROM, дисководами. Аналогічну конфігурацію має 

також модуль розширення. 

Робота обчислювального комплексу починається після подачі напруги на блок 

живлення (ATX) майстер-вузла та зовнішнього сигналу PUSK. З панелі модуля 

керування П 01 розпочинається запуск та ініціалізація роботи майстер-вузла    

багатопроцесорної системи. Безпосередньо завантаження ОС може здійснюватися з 

жорсткого диска SSD, або з CD/DVD-пристрою, USB-пристрою.  

З метою реалізації мережевого завантаження системи між портами 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 комутатора SW1 створюється віртуальна локальна мережа (VLAN). Модуль 

майстер-вузла містить додатково зовнішню мережеву плату для адміністрування та 

мережевого керування багатопроцесорної системи. При цьому майстер-вузол PM001 

з’єднується за допомогою входу/виходу внутрішнього двоспрямованого інтерфейсу 

мережевої плати Gigabit Ethernet (PM001.i1) з портом 0 керованого комутатора SW1.  

В мережі обміну даними двопортовий мережевий адаптер InfiniBand 1 першим  

інтерфейсом HCA1.1 з’єднано з портом керованого комутатора IB1 00, другим 

інтерфейсом мережевого адаптера HCA1.2 − з портом керованого комутатора IB1 01, 

іншим двопортовим мережевим адаптером InfiniBand 2 першого інтерфейса 

HCA2.1 − з портом керованого комутатора IB1 02, другим інтерфейсом мережевого 

адаптера HCA2.2 − з портом керованого комутатора IB1 03. 

При цьому обчислювальний вузол PN001 з’єднується за допомогою 

входу/виходу внутрішнього двоспрямованого інтерфейсу GI (PN001.i1) з портом 1 

керованого комутатора SW1. В мережі обміну даними двопортовий мережевим 

адаптер InfiniBand 1 з’єднується першим інтерфейсом HCA1.1 − з портом керованого 

комутатора IB1 04, другим інтерфейсом мережевого адаптера HCA1.2 з портом 

керованого комутатора IB1 05, іншим двопортовим мережевим адаптером 

InfiniBand 2 першого інтерфейса HCA2.1 − з портом керованого комутатора IB1 06, 

другим інтерфейсом мережевого адаптера HCA2.2 − з портом керованого 

комутатора IB1 07. 
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При цьому обчислювальний вузол PN002 з’єднується за допомогою 

входу/виходу внутрішнього двоспрямованого інтерфейсу GI (PN001.i1) з 

портом 2 керованого комутатора SW1. В мережі обміну даними двопортовий 

мережевий адаптер InfiniBand 1 з’єднується першим інтерфейсом HCA1.1 з портом 

керованого комутатора IB1 08, другим інтерфейсом мережевого адаптера HCA1.2 − з 

портом керованого комутатора IB1 09, двопортовим мережевим адаптераом 

InfiniBand 2 першого інтерфейсу HCA2.1 − з портом керованого комутатора IB1 10, 

другим інтерфейсом мережевого адаптера HCA2.2 − з портом керованого 

комутатора IB1 11. 

При цьому інші обчислювальні вузли системи поєднуються аналогічно. 

Систему локального збереження результатів та проміжних обчислень TCA 

(Controller Storage System) під’єднано до порту керованого комутатора IB1 16, при 

цьому інтерфейс налаштування керованого комутатора IB1 (Gigabit Ethernet 

IB1GI.i1) з’єднується з портом 7 керованого комутатора SW1. 

Після завантаження операційної системи запускається спеціально 

орієнтований конфігураційний скрипт, який  налаштовує роботу DHCP-сервера. 

Крім того, треба визначити кількість обчислювальних вузлів системи, за потреби 

налаштувати доступ до середовища Інтернет або до зовнішньої мережі. При цьому 

задаються основні налаштування й параметри. Послідовна подача напруги на блоки 

живлення (ATX) та ініціалізація slave-вузлів зменшує необхідну потужність блока 

UPS, запускає всі обчислювальні slave-вузли та завантажує на них операційні 

системи. Завантаженням та налаштуванням усіх обчислювальних вузлів кластера 

завершується робота відповідного скрипту. Система готова до виконання 

паралельних обчислень. 

Майстер-вузол (PM001) через комутатор SW1 забезпечує спрямування потоку 

даних, пов’язаних із керуванням і діагностикою обчислювальної системи. В свою 

чергу slave-вузли відповідно до алгоритму розв’язування задач і перебігу процесів 

реалізують режим необхідних обчислень. Обмін даними між обчислювальними 

вузлами та завантаженням умов задач винесено в окрему мережу, яка організована 

за допомогою керованого комутатора IB1. Для досягнення максимальної 
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ефективності роботи кластерної системи використовуються одно- чи двопортові 

адаптери Infiniband та здійснюється процес реконфігурації структури другої мережі 

відповідно до специфіки розв’язуваних задач. Результати проміжних та остаточних 

обчислень передаються в майстер-вузол через керований комутатор Infiniband IB. 

При цьому керування та передача відповідних даних із slave-вузлів відбувається за 

допомогою мережевих адаптерів HCA (Host Channel Adapters). Безпосередньо 

зберігання даних обчислень з метою їх подальшої обробки виконується за 

допомогою мережевого адаптера TCA  (Target Channel Adapters). 

Режим спряження головного модуля та модуля-розширення реалізовано за 

допомогою керованих комутаторів IB1 і IB2, при цьому порт 18 IB1 з’єднано з 

портом 18 IB2, порт 20 IB1 − з портом 20 IB2, а порт 07 SW1 − з портом 19 IB2. 

Такий підхід дозволяє об'єднати мережі керування головного модуля та модуля-

розширення для забезпечення режиму завантаження, діагностики й керування всією 

багатопроцесорною обчислювальної системи.  

Описаний підхід дозволяє з’єднати мережі обміну даними між модулями 

багатопроцесорних систем без втрати пропускної спроможності. Із використанням 

сконфігурованого обчислювального комплексу було проведено ряд обчислювальних 

експериментів, результати яких підтвердили ефективність запропонованого підходу. 

Особливо це стосується розв’язування задач з нестаціонарної теплопровідності, 

моделювання задач з дослідження теплофізичних властивостей матеріалів, 

моделювання прогнозу екологічних систем, що перебувають під впливом природних 

й антропогенних чинників, моделювання температурного режиму для термічної 

обробки довгомірних виробів.  

 

2.6. Висновки до розділу 2 

 

У сучасних умовах особливої ваги набуває створення багатопроцесорних 

обчислювальних систем на базі стандартних загальнодоступних технологій та 

компонентів. Завдяки високому попиту й пропозиції на лезові конфігурації в 

науковій практиці запропоновано саме “блейд”-кластерний обчислювальний 
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комплекс для розв’язування задач з розширюваною областю обчислень. Під час 

проектування кластера велике значення має його конструкція. Саме на етапі 

конструювання багатопроцесорної системи необхідно передбачити можливості її 

розширення або модифікації в майбутньому. Відзначимо, що найбільш вдалим 

рішенням вважається розміщення багатопроцесорної системи в стійці. Таке 

облаштування виявилось доречним навіть для невеликої обчислювальної системи. 

Усередині стійки містяться вузли, апаратура для ефективного з’єднання 

компонентів, засоби керування внутрішньою мережею системи та под. Кожне лезо 

працює під керуванням своєї копії стандартної операційної системи. Склад і 

потужність вузлів багатопроцесорної системи може бути різним. В дисертаційній 

роботі розглядається однорідна система. Взаємодія між вузлами обчислювальної 

системи встановлюється за допомогою спеціалізованих бібліотек.  

Уведення в багатопроцесорну систему окремої обчислювальної мережі обміну 

даними стандарта InfiniBand, підтримка VLAN, спеціально організований режими 

обміну даними в мережі керованого комутатора KIB, а також режим мережевого 

завантаження процесорів та механізму резервування ключових компонентів модуля 

дозволили: 

– по-перше, завдяки застосуванню технології InfiniBand закласти наступні 

пріоритети: низька латентність, масштабованість, можливість резервування, 

можливість підбору необхідних швидкостей із заданого діапазону швидкостей, що, в 

свою чергу, сприяє використанню розробленої системи для розв’язування сильно 

зв’язаних задач та задач з розширюваною областю обчислень; 

– по-друге, через термінал або WEB-інтерфейс змінювати конфігурацію 

обчислювальної мережі, адаптуючи її структуру для розв’язування кожного 

конкретного типу задач; 

– по-третє, завдяки застосуванню засобів RDMA технології InfiniBand 

здійснювати прямий обмін даними між оперативною пам’яттю вузлів 

багатопроцесорної системи, що поліпщує швидкодію обчислень під час 

розв’язування сильно зв’язаних задач, забезпечує високошвидкісний доступ до 
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пам'яті вузлів кластера й обмін даними між ними, розвантажує CPU при обміні 

даними та знизжує завантаження каналу, котрий проходить між вузлами кластера; 

– по-четверте, за рахунок використання адаптерів СonnectX забезпечити нові 

можливості “коннективності” з різними обчислювальними середовищами, що 

зумовлює підвищення продуктивності всієї обчислювальної системи та сприяє 

розвантаженню центрального процесора (обслуговування трафіку InfiniBand); 

– по-п'яте, за рахунок модульного принципу побудови спростити 

проектування, нарощування або заміну обчислювальних вузлів, що вийшли з ладу, а 

також експлуатацію всієї системи. 

В даному розділі дисертаційної роботи проведено дослідження 

енергоефективності процесорів та мережевого інтерфейсу. Якісне електроживлення 

кластера – це надзвичайно важливий фактор в експлуатації таких систем. Від цього 

залежить як термін роботи багатопроцесорної системи, так і міра її доступності. 

Крім того, для кластера вельми істотним може виявитися питання витрати 

електроенергії. Розроблений інтерфейс електроживлення обчислювальних вузлів 

модуля БОС дозволив спростити структуру системи, зрештою, істотно знизити її 

вартість за рахунок застосування однотипних блоків масового виробництва, 

використовуючи один UPS на весь модуль. Для досліджувальних процесорів    

GPU - CPU виконано виміри пікової продуктивності та енергоспоживання, 

спроектованої системи визначено коефіцієнт ефективності використання енергії 

PUE. Запропонований підхід дозволив: по-перше, зменшити фактичне 

енергоспоживання на близько 15 % (ефективність задіяних джерел живлення 

Emerson Electric становить 92 %), по-друге, знизити необхідну потужність системи 

охолодження на ті самі 15 % (що дуже суттєво), по-третє, забезпечити більш високу 

щільність монтажу за рахунок переходу на кабелі меншого діаметру. Для 

мережевого інтерфейсу Gigabit Ethernet та InfiniBand також виконано виміри 

продуктивності та енергоспоживання. Разом з тим, завдяки використанню 

енергоефективних компонентів системи та запровадженню розробленого режиму 

енергоспоживання з'явилася можливість відмовитися від спеціалізованих 

інтегрованих систем  кондиціонування, що теж знизило вартість системи в цілому та 
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зменшило коефіцієнт енергоефективності PUE. У той самий час, застосовування 

однотипних компонентів системи енергоживлення та режиму її резервування дало 

змогу поліпшити надійність функціонування такої системи в цілому. 

Крім того, у даному розділі дисертаційної роботи показано, що для 

розв’язування багатьох сильно зв’язаних задач із застосуванням модульної БС в 

режимі її найбільшої ефективності може бути недостатньо запропонованих лез. З 

огляду на це рекомендовано розвивати новий якісний напрям конструювання 

багатопроцесорних систем – спряження декількох модулів в єдиний 

обчислювальний комплекс. У розділі 2 дисертаційної роботи розкрито особливості 

спряження модулів багатопроцесорних систем з метою розширення їх 

обчислювальних можливостей. При цьому розроблено варіант, за яким спряжено 

два модулі багатопроцесорної системи – головний модуль та модуль-розширення. 

Досліджено особливість з’єднання інтерфейсів двох модулів багатопроцесорних 

обчислювальних систем і мереж обміну даними. Так, з метою уникнення взаємного 

впливу при передачі/прийманні даних між обчислювальними вузлами уведено в дію 

мережі VPN між портами керованих комутаторів IB1 і IB2. Для випробування 

розробленого обчислювального комплексу проведені експериментальні розрахунки. 

Ефективність запропонованого підходу підтверджується успішним розв’язуванням 

задач широкого класу. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНОК ЕФЕКТИВНОСТІ БАГАТОПРОЦЕСОРНОЇ 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ  СИСТЕМИ З РОЗШИРЮВАНОЮ ОБЛАСТЮ 

ОБЧИСЛЕНЬ 

 
3.1. Аналіз загального підходу до визначення оцінок ефективності 

багатопроцесорної обчислювальної  системи 

 
Практично одночасно з появою перших багатопроцесорних систем виникла 

необхідність в оцінюванні їх ефективності, продуктивності, швидкодії, а пізніше й 

порівнянні з подібними собі, враховуючи перелічені показники. Саме питанням 

швидкодії та продуктивності приділяється основна увага при конструюванні 

обчислювальних систем. Відомо також, що ефективність паралелізації обчислень 

суттєво залежить від багатьох чинників, одним з найважливіших є специфіка 

пересилання даних між сусідніми вузлами багатопроцесорної системи, адже ця 

найповільніша частина алгоритму може звести нанівець ефект від збільшення 

кількості процесорів, що використовуються. Відзначимо, що неабиякий інтерес у 

практиці паралельних обчислень викликає оцінювання величини можливого 

підвищення продуктивності з урахуванням якісних характеристик самого 

програмного продукту та технічних можливостей багатопроцесорної 

обчислювальної системи. Проблемі дослідження ефективності паралельних 

обчислень не приділяється достатньої уваги. Це зумовлено тим, що подібне 

завдання є надзвичайно складним через залежність ефективності паралельних 

обчислень від багатьох факторів. Разом з тим, відзначимо, що нехтування 

наведеними чинниками може зіпсувати увесь ефект від збільшення числа 

процесорів. Зважаючи на відзначене, цей розділ дисертаційної роботи спрямовано 

на розкриття питань ефективності розпаралелювання деякого класу задач, що 

розв’язуються за допомогою багатопроцесорних обчислювальних систем. 

Значний  інтерес у практиці паралельних обчислень викликає оцінювання 

величини можливого поліпшення продуктивності з урахуванням якісних 
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характеристик самого програмного продукту та технічних можливостей 

багатопроцесорної обчислювальної системи. В ідеальному випадку можна 

передбачити, що розв’язування будь-якої задачі із застосуванням кількості 

процесорів n має відбуватись в n разів швидше, ніж на одному процесорі. Але 

насправді такого прискорення практично ніколи не вдається досягти. Причина цієї 

обставини добре ілюструється законом Амдала (Gene Amdahl) [36]. Відповідно до 

нього потенційне прискорення обчислень при розпаралелюванні з часткою операцій, 

що виконуються послідовно апріорі. Належить підкреслити, що закон зручний для 

якісного аналізу проблеми розпаралелювання. Його зазвичай використовують, щоб 

проаналізувати ефективність БОС [53 − 56]. Проведені дослідження показують [57], 

що для цього необхідно виконувати реальні розрахунки із залученням різної 

кількості процесорів до розв’язування задач певного класу. Така ідея набула свого 

розвитку у подальших дослідженнях, присвячених оцінюванню ефективності 

модульної БС, яка розглядається в цій дисертаційній роботі. Зазначимо, що цей 

підхід знайшов відображення в роботах [46, 58 – 60]. 

Одна з основних проблем використання багатопроцесорної системи може бути 

сформульована таким чином: маємо різницеву сітку розмірності M, час обчислення 

задачі, розв’язуваної з використанням однопроцесорної системи, позначено 

величиною t. Це ключовий параметр. Необхідно істотно зменшити час обчислень, 

зберігаючи значення величини M. Отже, розглядаємо задачу, у якій маємо на меті 

зменшити час розрахунків шляхом збільшення кількості вузлів багатопроцесорної 

системи. При цьому область обчислень рівномірно розподіляється між вузлами 

багатопроцесорної системи. Такий підхід орієнтовано, наприклад, на розробку 

нових технологічних процесів (коли час обчислень являє собою критичну величину) 

[61], аналіз забруднення навколишнього середовища [62]. Завдяки цій методиці 

можна розв’язувати різноманітні багатовимірні нестаціонарні задачі [7].  

Останнім часом з'явилася низка публікацій, що спрямовані на аспекти нашого 

дослідження. Так, в роботі [63] визначені оцінки ефективності багатопроцесорної 

системи при організації одностороннього та двостороннього режимів граничного 

обміну даними. Тут показано, що двосторонній режим, за інших рівних умов, 
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дозволяє в оптимальному варіанті функціонування багатопроцесорної системи 

зменшити кількість вузлів і поліпшити ефективність обчислень. З іншого боку, при 

цьому режимі зменшилося прискорення обчислень за рахунок збільшення часу 

граничного обміну даними. 

В роботі [46] встановлені оцінки ефективності багатопроцесорної системи при 

організації багатоканальних режимів функціонування обчислювальної мережі 

кластера. Їх впровадження дає можливість не тільки підвищити ефективність 

розпаралелювання, але й істотно зменшити час обчислень. Крім того, зазначений 

підхід дозволяє  значно прискорити швидкість обчислень. Добрих результатів 

вдалося досягти за рахунок зменшення часу граничного обміну даними між 

обчислювальними вузлами. 

В роботі [48] проведені дослідження щодо визначення завантаженості ліній 

зв'язку багатопроцесорної системи. Вони посприяли встановленню оптимального 

числа вузлів обчислювальної системи для різних режимів її роботи. Крім того, 

отримані основні аналітичні співвідношення для визначення числових 

характеристик ефективності багатопроцесорної системи через її основні параметри. 

У дисертаційній роботі розглядається така проблема. Є різницева сітка 

розмірності M; час обчислення задачі при використанні однопроцесорної системи 

визначається параметром t, що не є визначальним. Принциповим тут виступає  

збільшення розміру сітки, причому на величину, яка може оброблятися в пам'яті 

одного процесора. Ця процедура є визначальною для більш детального обчислення 

відповідних процесів або отримання деяких нових ефектів досліджуваних процесів. 

При цьому необхідно розглядати особливості обчислень в умовах даного класу 

задач на основі застосування у багатопроцесорних обчислювальних системах 

мережевого інтерфейсу InfiniBand. 

Мета таких дослідженнь полягає у визначені особливостей застосування 

мережевого інтерфейсу InfiniBand для багатопроцесорних обчислювальних систем 

при розв’язуванні задач, пов'язаних з розширенням області обчислень. 

При цьому необхідно розв’язати такі задачі: 
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1. Виявити основні закономірності впливу зміни області обчислень 

багатопроцесорної системи, сконструйованої із застосуванням мережевого 

інтерфейсу InfiniBand, на час роз'вязку задачі. При цьому необхідно вивести основні 

аналітичні співвідношення, що визначають залежність часу розв’язування задачі від 

основних параметрів багатопроцесорної системи. 

2. Дослідити варіант гіпотетичного комп'ютера з необмеженою пам'яттю та 

провести порівняльний аналіз його з реальної багатопроцесорної системи. Вивести 

аналітичні співвідношення, що визначають особливості формування 

обчислювальної області для такого комп'ютера. Провести порівняльний аналіз 

функціонування реальної багатопроцесорної системи та гіпотетичного комп'ютера з 

необмеженою пам'яттю задля визначення основних чинників, що впливають на 

ефективність розпаралелювання реальної обчислювальної системи. 

3. Виконати етап моделювання основних часових характеристик задачі, що 

розв’язується, шляхом застосування багатопроцесорної обчислювальної системи, 

сконструйованої на основі використання мережевого інтерфейсу InfiniBand. Виявити 

основні закономірності часу розв’язування задачі залежно від розширення області 

обчислень. 

Проведені дослідження спрямовані на подальший розвиток підходу, 

висвітленого авторами в [5, 45 − 48] і стосується розробленої багатопроцесорної 

обчислювальної системи [64]. 

 
3.2. Дослідження оцінок ефективності багатопроцесорної  системи з 

використанням мереженої технології GigabitEthernet. 

 
Отже, розглядається задача з розширення області обчислень шляхом 

збільшення числа вузлів багатопроцесорної системи. Будемо вважати, що зазначена 

область рівномірно розподіляється між вузлами обчислювальної системи. Для 

зручності досліджень будемо припускати, що область, де виконуються обчислення, 

має форму кола. Кожен вузол багатопроцесорної системи являє собою рівновеликий 

сектор такого кола. Беручи до уваги, що вузоли кластера мають доступну 
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оперативну пам'ять R (Гбіт), загальний обсяг області обчислень багатопроцесорної 

системи має  вигляд співвідношення: 

S N R= ⋅ ,      (3.1) 

де N − число вузлів багатопроцесорної системи. 

В умовах, коли область обчислень максимально завантажена та рівномірно 

розподілена між вузлами багатопроцесорної системи, можна визначити формулу для 

обчислення обсягу граничного обміну даними (Гбіт). Вона буде мати такий вигляд: 

ex

S
E m N

π
= ⋅ ⋅ ,                                                  (3.2) 

значення m може дорівнювати одиниці для одностороннього режиму 

граничного обміну даними або двом − для двостороннього. Відзначимо, що коли 

N = 1, значення величини обсягу даних граничного обміну (Eex) дорівнює нулю, що 

є повністю очевидним. 

За таких обставин можна визначити exT  – час граничного обміну даними між 

вузлами системи, с. Зауважимо, якщо час рахунку ітерації залежить лише від 

потужності процесора, то час граничного обміну даними диктується розміром 

різницевої сітки, кількістю вузлів обчислювальної системи та пропускною здатністю 

обчислювальної мережі. Отже, величину  exT  можна визначити з такого 

співвідношення: 

ex
ex

E
T

V
=                                                             (3.3) 

У виразі (3.3) V − пропускна здатність комунікаційної мережі 

багатопроцесорної системи (Гбіт/с). Зауважимо, що в загальному випадку її можна 

визначити на підставі співвідношення: 

                                 
p

V k d V= ⋅ ⋅ ,                                             (3.4) 

де Vp – пропускна здатність порту мережевого інтерфейсу, Гбіт/с, к  – число 

каналів зв'язку обчислювальної мережі, які працюють одночасно 
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(число обчислювальних мереж), d – напівдуплексний (d = 1) або дуплексний (d = 2) 

режим роботи обчислювальної мережі системи. 

У даному класі задач всі обчислення виконуються на базі різницевої сітки. До 

того ж, для аналізу ефективності багатопроцесорної системи найважливішим 

параметром буде час рахунку однієї ітерації ( it
T ) щодо області обчислень. Тоді в 

умовах застосування багатопроцесорної системи загальний час однієї ітерації 

визначиться завдяки співвідношенню: 

it
N

c exT T T= +  .                                                       (3.5) 

Тут N

cT  являє собою час рахунку однієї ітерації при використанні N 

обчислювальних вузлів, с. 

Очевидно, для випадку, коли N = 1, то отримаємо, що 

1
it cT T= .       (3.6) 

Тут 1
cT  –  час рахунку однієї ітерації для однопроцесорної обчислювальної 

системи. Для випадку, коли N > 1, загальний час рахунку однієї ітерації з 

урахуванням виразу (3.2) буде визначатися на підставі співвідношення вигляду: 

N

it c

S
m N

T T
V

π
⋅ ⋅

= + .      (3.7) 

 Для розглянутого типу задач уточнимо перший доданок у виразі (3.7). При 

цьому 

N

c

c

S
T

N V
=

⋅
,       (3.8) 

де Vc – швидкість рахунку однієї ітерації деякої задачі для даного типу 

процесора та відповідних числових методів (визначається експериментально). З 

урахуванням співвідношення (3.1) вираз (3.8) приймає наступний вигляд: 
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RN

c

c

T
V

= .      (3.9) 

Аналіз співвідношення (3.9) показує, що величина N

cT  залежить як від обсягу 

оперативної пам'яті процесора, що використовується, так і від швидкості 

обчислення однієї ітерації для даного типу вузла багатопроцесорної системи. 

Таким чином, маємо всі передумови щодо визначення загального часу рахунку 

однієї ітерації для багатопроцесорної обчислювальної системи: 

it

c

N  R
m N

R
T

V V

π
⋅

⋅ ⋅
= + .     (3.10) 

Аналіз співвідношення (3.10) показує, що при збільшенні області обчислень в 

N разів час обчислення завдання зростає як N3/2
 c деяким коефіцієнтом, що залежить 

від обсягу оперативної пам'яті вузла, пропускної здатності мережі системи та 

характеру обміну даними між обчислювальними вузлами, тобто : 

3 2N /

it cT T N f ( m,R,V )= + ⋅ .    (3.11) 

Аналіз співвідношення (3.11) показує перспективність застосування сучасних 

комунікаційних технологій та багатоядерних обчислювальних платформ. На фоні 

проведених досліджень розглянемо випадок гіпотетичного комп'ютера з 

необмеженим обсягом пам'яті. Так, з урахуванням співвідношення (3.6) отримаємо: 

   1 i
c

c

S
T ( S)  

V
= .      (3.12) 

У виразі (3.12) загальний обсяг області обчислень гіпотетичного комп'ютера 

запишемо у вигляді: 

iS i R= ⋅ ,      (3.13) 

тут i − коефіцієнт, що визначає змінення області обчислень гіпотетичного 

комп'ютера. 

Аналіз співвідношень (3.12), (3.13) показує, що при збільшенні загального 

обсягу обчислень в N разів, час роз'вязування задачі для гіпотетичного комп’ютера 
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зростає лінійно з деяким коефіцієнтом, залежним від обчислювальних можливостей 

процесора, який використовується. 

Відповідно до виведених співвідношень були проведені обчислювальні 

експерименти для різного типу обчислювальних платформ. На першому етапі 

використовувалися обчислювальні вузли, оснащені процесором 

Intel Pentium 4 3 GHz. Тут як вихідні були прийняті характеристики класу задач, що 

розв'язуються, і самої багатопроцесорної системи. Їх подано в табл. 3.1. 

Intel Pentium 4 3 GHz 

Як бачимо, на рис. 3.1 час рахунку однієї ітерації при збільшенні області 

обчислень багатопроцесорної системи змінюється за нелінійною залежністю 

(крива 1). Зазначимо, що при збільшенні області обчислень в N разів час розрахунку 

задачі зростає, як N
3/2 з деяким коефіцієнтом, залежним від обсягу оперативної 

пам'яті вузла, пропускної здатності мережі системи та характеру обміну даними між 

обчислювальними вузлами. 

Таблиця 3.1 

Вихідні дані для розрахунку характеристик системи при використанні 

обчислювальної платформи, оснащеної процесором Intel Pentium 4 3 GHz 

Vp 1 Гбіт/с 
Tс
1  100 с 

Vc 3,1 . 10 9 біт/с 
R 8 Гбіт 
m 2 
d 2 
k 1 

 

Отримані результати моделювання відображені в табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2. 

Результати розрахунку основних характеристик системи, оснащеної 

процесором Intel Pentium 4 3 GHz 

N Sn Eex Tex Tc,n Tit Tид 

2 16,00 9,03 9,03 2,58 11,61 5,16 

3 24,00 16,59 16,59 2,58 19,17 7,74 

4 32,00 25,54 25,54 2,58 28,12 10,32 

5 40,00 35,69 35,69 2,58 38,27 12,90 

6 48,00 46,92 46,92 2,58 49,50 15,48 

7 56,00 59,12 59,12 2,58 61,70 18,06 

8 64,00 72,23 72,23 2,58 74,82 20,65 

9 72,00 86,19 86,19 2,58 88,77 23,23 

10 80,00 100,95 100,95 2,58 103,53 25,81 

11 88,00 116,47 116,47 2,58 119,05 28,39 

12 96,00 132,70 132,70 2,58 135,28 30,97 

13 104,00 149,63 149,63 2,58 152,21 33,55 

14 112,00 167,23 167,23 2,58 169,81 36,13 

15 120,00 185,46 185,46 2,58 188,04 38,71 

16 128,00 204,31 204,31 2,58 206,89 41,29 

17 136,00 223,76 223,76 2,58 226,34 43,87 

18 144,00 243,79 243,79 2,58 246,37 46,45 

19 152,00 264,39 264,39 2,58 266,97 49,03 

20 160,00 285,53 285,53 2,58 288,11 51,61 

 

Результати моделювання зображено також у вигляді графічних залежностей 

(рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1.  Криві залежності часу розрахунку однієї ітерації від розміру 

області обчислень багатопроцесорної системи, оснащеної процесором Час рахунку 

однієї ітерації для гіпотетичного комп'ютера, як і очікувалося, збільшується за 

лінійним законом (лінія 2). При цьому кут нахилу лінії визначається параметрами 

обчислювальної платформи, що застосовується. На другому етапі 

використовувалися процесори Intel E8400 3 GHz. Тут як вихідні були прийняті 

характеристики класу задач та самої багатопроцесорної системи, їх подано у 

табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Вихідні дані для розрахунку характеристик системи при використанні 

обчислювальної платформи, оснащеної процесором Intel E8400 3 GHz 

Vp 1 Гбіт/с 
Tс
1  100 с 

Vc 14 . 10 9 біт/с 
R 24 Гбіт 
m 2 
d 2 
k 1 

 

Отримані параметри моделювання відображені в табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Результати розрахунку основних характеристик системи, оснащеної 

процесором Intel E8400 3 GHz 

N Sn Eex Tex Tc,n Tit Tид 

2 48,00 15,64 15,64 1,71 17,35 3,43 

3 72,00 28,73 28,73 1,71 30,45 5,14 

4 96,00 44,23 44,23 1,71 45,95 6,86 

5 120,00 61,82 61,82 1,71 63,53 8,57 

6 144,00 81,26 81,26 1,71 82,98 10,29 

7 168,00 102,40 102,40 1,71 104,12 12,00 

8 192,00 125,11 125,11 1,71 126,83 13,71 

9 216,00 149,29 149,29 1,71 151,01 15,43 

10 240,00 174,85 174,85 1,71 176,57 17,14 

11 264,00 201,73 201,73 1,71 203,44 18,86 

12 288,00 229,85 229,85 1,71 231,56 20,57 

13 312,00 259,17 259,17 1,71 260,88 22,29 

14 336,00 289,64 289,64 1,71 291,36 24,00 

15 360,00 321,22 321,22 1,71 322,94 25,71 

16 384,00 353,88 353,88 1,71 355,59 27,43 

17 408,00 387,56 387,56 1,71 389,28 29,14 

18 432,00 422,26 422,26 1,71 423,97 30,86 

19 456,00 457,93 457,93 1,71 459,65 32,57 

20 480,00 494,56 494,56 1,71 496,27 34,29 

 

Результати моделювання зображено також у вигляді графічних залежностей 

(рис. 3.2). 
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Рис. 3.2.  Криві залежності часу рахунку однієї ітерації від розміру 

області обчислень багатопроцесорної системи, оснащеної процесором 

Intel Pentium 4 3 GHz 

Як бачимо, на рис. 3.2 час рахунку однієї ітерації при збільшенні області 

обчислень багатопроцесорної системи також змінюється за нелінійною залежностю 

(крива 1). Однак при рівних інших умовах час рахунку задач для даного типу 

процесора зменшується в порівнянні з одноядерним процесором майже втричі. 

Поряд з тим, час рахунку однієї ітерації для гіпотетичного комп'ютера з 

необмеженою пам'яттю (лінія 2) для даного типу процесора зменшується в десятки 

разів. Зауважимо, що проведені експерименти виконувалися для багатопроцесорної 

системи, висвітленої у роботі [64]. Результати моделювання показали таку загальну 

тенденцію: внаслідок істотного впливу часу граничного обміну даними на загальний 

період обчислення задачі не вдалося виявити принципові закономірності зміни 

терміну розв'язку при розширенні області обчислень. З іншого боку, такі результати 

моделювання показали, що багатопроцессорну систему [64] для розв'язування 

розглянутого типу задач необхідно модернізувати з погляду узгодження 

компонентів її комунікаційної мережі. 
 

3.3. Дослідження проблеми уповільнення обчислень в багатопроцесорних 

системах  

Проведені дослідження спрямовано на визначення коефіцієнта уповільнення 

обчислень, пов'язаного зі збільшенням області обчислень багатопроцесорної 
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системи, в порівнянні з варіантом комп'ютера, що має необмежену область 

обчислень. Відзначимо, що викладені проблеми є важливими та актуальними. Це 

пояснюється не лише принциповим обмеженням максимально можливої швидкодії 

звичайних послідовних ЕОМ, але також практично постійним існуванням 

обчислювальних задач, для розв'язку яких недостатньо можливостей сучасних 

засобів обчислювальної техніки.  

У дисертаційній роботі розглядається питання уповільнення обчислень у 

багатопроцесорних обчислювальних системах,  спрямованих на розширення області 

обчислень. Мета дослідження полягає в подальшому розвитку методики оцінювання 

ефективності багатопроцесорної модульної обчислювальної системи і впливу на цей 

показник  уповільнення обчислень. Основна увага приділяється особливостям 

впливу мережевого інтерфейсу багатопроцесорної системи.  

При цьому необхідно: 

1. Виконати дослідження щодо визначення коефіцієнта уповільнення 

обчислень, пов’язаного зі збільшенням області обчислення у багатопроцесорних 

системах, розподіленої по її вузлах, у порівнянні з комп’ютером з необмеженою 

областю обчислень. Вивести аналітичні співвідношення для коефіцієнта 

уповільнення обчислень.  

2. Виконати моделювання коефіцієнта уповільнення обчислень та  встановити 

закономірності його змінення залежно від тих обчислювальних платформ, що 

застосовуються. 

Існуючі методи аналізу ефективності багатопроцесорних систем не 

дозволяють визначити оптимальне число її вузлів для розв’язування певного класу 

задач з урахуванням показників уповільнення обчислень. Разом з тим, для 

розв’язування заданого класу задач не набули належного розвитку дослідження, 

присвячені аналізу впливу мережевого інтерфейсу на ефективність модульних 

багатопроцесорних обчислювальних систем. Крім того, для оцінювання 

ефективності обчислювальної багатопроцесорної системи зазвичай не подаються 

основні аналітичні співвідношення через параметри досліджуваної системи.  
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Викладені дослідження потрібні для визначення коефіцієнта уповільнення 

обчислень (K), пов'язаного зі збільшенням області обчислень, розподіленої по 

вузлах багатопроцесорної системи, у порівнянні з варіантом комп'ютера з 

необмеженою областю обчислень. Очевидно, що така величина уповільнень 

визначатиметься із співвідношення вигляду: 

N

1

Tc
K  

Tc

= .      (3.14) 

Тут N

cT – час обчислення однієї ітерації при використанні N обчислювальних 

вузлів, с, а 1

cT – час рахунку однієї ітерації для однопроцесорної обчислювальної 

системи. Співвідношення (3.14) показує, що такий коефіцієнт визначається з 

урахуванням збільшення області обчислень, розподіленої по вузлах 

багатопроцесорної системи. Тоді в умовах застосування багатопроцесорної системи 

загальний час обчислення однієї ітерації визначатиметься на підставі 

співвідношення: 

N

it c exT T T= + .      (3.15) 
За таких умов визначено Tex – час граничного обміну даними між вузлами 

кластера, с. Відзначимо, якщо час обчислення ітерації залежить лише від потужності 

процесора, то час граничного обміну даними визначається розміром різницевої 

сітки, кількістю вузлів багатопроцесорної системи та пропускною здатністю 

обчислювальної мережі. Основні аналітичні співвідношення для визначення такого 

показника  багатопроцесорної системи виведено в [50]. Отже, величину Tex  можна 

визначити таким чином: 

ex

p

S
m N

T
k d V

π
⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

.     (3.16) 

Значення m може дорівнювати одиниці для одностороннього режиму 

граничного обміну даними або двом для  двостороннього, Vp − пропускна здатність 

порту мережевого інтерфейсу (Гбіт/с), N – число вузлів багатопроцесорної системи, 

S – загальний обсяг області обчислень багатопроцесорної системи, к – кількість 
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каналів зв'язку обчислювальної мережі, які працюють одночасно (кількість 

обчислювальних мереж), d – напівдуплексний (d = 1) або дуплексний (d = 2) режим 

роботи обчислювальної мережі. 

З урахуванням співвідношення (3.15) одержуємо: 

1
K

( )

N
T Tc ex

T Sc

+
= .     (3.17) 

Беручи до уваги співвідношення (3.16, 3.17), значення коефіцієнта 

уповільнення обчислень (K) можна подати у зручному для аналізу вигляді: 

1
T1 ex

K  ( )
N

N Tc

= + .     (3.18) 

Для зручності аналізу отриманих результатів вираз (3.18) подамо як: 

 

1
K = (1+K )

1
N

.     (3.19) 

 У співвідношенні (3.19) K1  визначається так: 

 

N

Tex
K  

1
Tc

= .                (3.20) 

Цей параметр можна тлумачити як коефіцієнт активного уповільнення 

обчислень. Саме ця величина й впливає, головним чином, на коефіцієнт 

уповільнення обчислень в цілому. Врешті решт, на підставі співвідношень 

(48, 50, 64) можна визначити число вузлів багатопроцесорної системи (Nid), яке 

відповідає мінімальному уповільненню обчислень. Отже, маємо: 

2

3
p

id

c

k d V R
N

m V

π ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=   ⋅ 

.    (3.21) 

У співвідношенні (3.21) R являє собою доступну оперативну пам'ять вузла 

багатопроцесорної системи R (Гбіт). Відповідно до виведених співвідношень 

проведені обчислювальні експерименти для комп’ютерної платформи, оснащеної 

процесором Intel E8400 3 GHz. Як початкові були прийняті відповідні 
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характеристики того класу задач, що розв’язується за допомогою багатопроцесорної 

системи. Усі параметри подані в табл. 3.1. 

Відповідно до виведених співвідношеннь проведені обчислювальні 

експерименти для різного типу обчислювальних платформ. На першому етапі 

використовувалися обчислювальні вузли, оснащені процесором 

Intel Pentium 4 3 GHz. Як вихідні були прийняті характеристики класу задач, що 

розв'язуються, та обчислювальної системи. Вони подані у табл. 3.4. Результати 

моделювання зображено  у вигляді графічних залежностей (рис. 3.3). 

 

 
Рис. 3.3. Криві залежності коефіцієнта уповільнення від числа вузлів 

багатопроцесорної системи, оснащеної процесором Intel Pentium 4 3 GHz 

 
На рис. 3.3 лінія 1 показує загальну тенденцію зміни коефіцієнта уповільнення 

обчислень. Лінія 2 − вплив часу граничного обміну даними на величину коефіцієнта 

уповільнення обчислень. Лінія 3 − вплив числа вузлів багатопроцесорної системи на 

величину коефіцієнта уповільнення обчислень. На фоні зазначених залежностей 

можна відзначити істотний вплив часу граничного обміну даними на величину 

коефіцієнта уповільнення обчислень. Остання обставина підкреслює необхідність 

виконати процедуру узгодження мережевого інтерфейсу та обчислювальних 

можливостей обраної платформи. 

На другому етапі обчислювальних експериментів процесу моделювання 

коефіцієнта уповільнення обчислень використовувалися обчислювальні вузли, 

оснащені процесором Intel E8400 3 GHz. Як вихідні були прийняті характеристики 

класу задач, що розв'язуються, і самої багатопроцесорної системи. Усі параметри 
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подані у табл. 3.5. Результати моделювання зображені у вигляді графічних 

залежностей (рис. 3.4). Їх аналіз показує істотний вплив часу граничного обміну 

даними на коефіцієнт уповільнення обчислень. Такі тенденції вказують на 

необхідність узгодження компонентів мережевого інтерфейсу та обчислювальних 

можливостей обраної платформи. 

 

 
Рис. 3.4. Криві залежності коефіцієнта уповільнення від числа вузлів 

багатопроцесорної системи, оснащеної процесором 

Intel E8400 3 GHz 

 

Проведені дослідження показали, що необхідно висвітлити особливості 

узгодження компонентів мережевого інтерфейсу та обчислювальних можливостей 

обраних обчислювальних платформ. Цей підхід дозволить розв’язати задачу 

оптимального підбору числа вузлів багатопроцесорної системи з метою мінімізації 

коефіцієнта уповільнення обчислень.  

 

3.4. Особливості узгодження компонентів мережевого інтерфейсу та 

обчислювальних платформ з метою підвищення оцінок ефективності 

багатопроцесорної системи 

 

Мета даного розділу дисертаційної роботи полягає в дослідженні 

особливостей застосування мережевого інтерфейсу InfiniBand у багатопроцесорних 

обчислювальних системах при розв’язуванні задач, пов'язаних з розширенням 

області обчислень. При цьому необхідно: 
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1. Виявити основні закономірності впливу зміни області обчислень 

багатопроцесорної системи, сконструйованої із застосуванням мережевого 

інтерфейсу InfiniBand.  

2. Провести порівняльний аналіз функціонування реальної багатопроцесорної 

системи, що базується на використанні мережевого інтерфейсу InfiniBand, та 

гіпотетичного комп'ютера з необмеженою пам'яттю для визначення основних 

чинників, які впливають на ефективність розпаралелювання реальної 

обчислювальної системи. 

3. Виконати моделювання основних часових характеристик задачі, що 

розв’язується, шляхом застосування багатопроцесорної обчислювальної системи на 

базі мережевого інтерфейсу InfiniBand. Виявити основні закономірності часу 

розв’язування задачі залежно від розширення області обчислень. 

4. Виконати дослідження щодо визначення коефіцієнта уповільнення 

обчислень, пов’язаного зі збільшенням області обчислення у багатопроцесорних 

системах, сконструйованих із застосуванням мережевого інтерфейсу InfiniBand, у 

порівнянні з комп’ютером з необмеженою областю обчислень.  

5. Виконати моделювання коефіцієнта уповільнення обчислень з урахуванням 

новітніх мережевих технологій та  встановити закономірності його змінення 

залежно від тих обчислювальних платформ, що застосовуються. 

6. Розв’язати задачу визначення оптимального числа вузлів багатопроцесорної 

системи, при яких уповільнення системи було б мінімальним. 

Проведені дослідження спрямовані на подальший розвиток підходу, 

висвітленого авторами в [74 − 77], та стосується розробленої багатопроцесорної 

обчислювальної системи [64]. Відповідно до виведених аналітичних співвідношень 

(3.1 – 3.13) проведені обчислювальні експерименти для комп’ютерної платформи, 

оснащеної процесором Intel E8400 3 GHz. Як початкові були прийняті відповідні 

характеристики класу задач, що розв’язуються, та самої багатопроцесорної системи. 

Параметри подані в табл. 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Дані для розрахунку характеристик системи при використанні 

обчислювальної платформи, оснащеної процесором Intel E8400 3 GHz 

 

Vp 10(8) Гбіт/с 
Tс
1  100 с 

Vc 14 . 10 9 біт/с 
R 24 Гбіт 
m 2 
d 2 
k 1 

 
 

Результати моделювання зображено у вигляді графічних залежностей 
(рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Криві залежності часу рахунку однієї ітерації від розміру області 

обчислень багатопроцесорної системи 
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Таблиця 3.6 

Результати розрахунку основних характеристик системи, оснащеної 

процесором Intel E8400 3 GHz 
 

N Sn Eex Tex Tc,n Tit Tид 

2 48,00 15,64 1,95 1,71 3,67 3,43 

3 72,00 28,73 3,59 1,71 5,31 5,14 

4 96,00 44,23 5,53 1,71 7,24 6,86 

5 120,00 61,82 7,73 1,71 9,44 8,57 

6 144,00 81,26 10,16 1,71 11,87 10,29 

7 168,00 102,40 12,80 1,71 14,51 12,00 

8 192,00 125,11 15,64 1,71 17,35 13,71 

9 216,00 149,29 18,66 1,71 20,38 15,43 

10 240,00 174,85 21,86 1,71 23,57 17,14 

11 264,00 201,73 25,22 1,71 26,93 18,86 

12 288,00 229,85 28,73 1,71 30,45 20,57 

13 312,00 259,17 32,40 1,71 34,11 22,29 

14 336,00 289,64 36,21 1,71 37,92 24,00 

15 360,00 321,22 40,15 1,71 41,87 25,71 

16 384,00 353,88 44,23 1,71 45,95 27,43 

17 408,00 387,56 48,45 1,71 50,16 29,14 

18 432,00 422,26 52,78 1,71 54,50 30,86 

19 456,00 457,93 57,24 1,71 58,96 32,57 

20 480,00 494,56 61,82 1,71 63,53 34,29 

 
 

Як видно з рис. 3.5, час рахунку однієї ітерації при збільшенні області 

обчислень багатопроцесорної системи змінюється за нелінійною залежністю 

(крива 1, Tit). Вона показує, що при збільшенні області обчислень в N разів час 

розрахунку задачі зростає як N3/2
  з деякими коефіцієнтами, що залежать від обсягу 

оперативної пам'яті вузла кластера, пропускної здатності мережевого інтерфейсу та 
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характеру обміну даними між обчислювальними вузлами. Разом з тим, час рахунку 

однієї ітерації для гіпотетичного комп'ютера з необмеженою пам'яттю, як і 

очікувалося, збільшується за лінійним законом (лінія 2, Tid ). При цьому кут нахилу 

такої лінії визначається характеристиками обчислювальної платформи, яка 

використовується в системі. Результати моделювання показали наступну загальну 

тенденцію. 

Визначення 1. Місце перетину ліній часу рахунку однієї ітерації ідеального 

комп'ютера та реальної багатопроцесорної системи називається точкою ідеальної 

рівноваги. 

Визначення 2. Точка ідеальної рівноваги, що відповідає деякому параметру 

області обчислень Sn, є ідеальним значенням області обчислень Sid. 

Разом з тим, очевидно, що у випадку, коли n idS S< , час розрахунку 

багатопроцесорної системи стає менше від часу розрахунку ідеального комп'ютера. 

Це пояснюється збільшенням числа процесорів багатопроцесорної системи. З 

іншого боку, коли n idS S> , то в силу істотного впливу часу граничного обміну 

даними на загальний час розв’язування задачі, на фоні розширення області 

обчислення, час розв’язування задачі для реальної багатопроцесорної системи 

істотно збільшуватиметься в порівнянні з ідеальним комп'ютером. При цьому стає 

очевидним, що перспективним режимом використання багатопроцесорної системи є 

випадок, коли n idS S< .  

Подальші дослідження спрямовано на визначення коефіцієнта уповільнення 

обчислень, пов'язаного зі збільшенням області обчислень багатопроцесорної 

системи, оснащеною мережевим інтерфейсом InfiniBand, в порівнянні з варіантом 

комп'ютера з необмеженою областю обчислень. Відповідно до виведених 

співвідношень (3.14 – 3.22) були проведені обчислювальні експерименти для 

комп’ютерної платформи, оснащеної процесором Intel E8400 3 GHz. Як початкові 

були прийняті відповідні характеристики того класу задач, що розв’язується за 

допомогою обчислювальної системи. Вони подані в табл. 3.5. Результати 

моделювання зображено у вигляді графічних залежностей (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6.  Криві залежності коефіцієнта  уповільнення обчислень від числа вузлів 

багатопроцесорної системи 
 

На рис. 3.6 лінія 1 показує загальну тенденцію зміни коефіцієнта уповільнення 

обчислень. Лінія 2 − вплив часу граничного обміну даними на величину коефіцієнта 

уповільнення обчислень. Лінія 3 − вплив числа вузлів багатопроцесорної системи на 

величину коефіцієнта уповільнення обчислень. На фоні зазначених залежностей 

можна констатувати істотний вплив часу граничного обміну даними на величину 

коефіцієнта уповільнення обчислень. Ця обставина підкреслює необхідність 

виконувати процедуру узгодження мережевого інтерфейсу й обчислювальних 

можливостей обраної комп’ютерної  платформи. Крім того, стає очевидним, що за 

рівних інших умов виникає завдання оптимального вибору числа вузлів 

багатопроцесорної системи з метою мінімізації коефіцієнта уповільнення обчислень. 

На підставі співвідношення (3.23) одержують, що в даному випадку Nid = 3, при 

цьому найменша величина уповільнення обчислень K = 0,65.  

 

3.5. Висновки до розділу 3 
 

У розділі 3 проведено дослідження щодо виявлення показників, які 

характеризують ефективність розробленої БОС. Попередній аналіз закону Амдала 

свідчить, що потенційне прискорення обчислень при розпаралелюванні пов’язується 

з часткою послідовних операцій f. Апріорі її оцінить складно (самі поняття 

послідовності та паралельності формалізуються важко й допускають неоднозначні 
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тлумачення). Наприклад, просто аналізуючи текст програми − практично 

неможливо. Підкреслимо, що оцінку можуть дати лише реальні розрахунки за 

допомогою різної кількості процесорів. Саме цю обставину й було прийнято до 

уваги. У зв’язку з цим при дослідженні показників ефективності застосовано закон 

Амдала до розв’язування оберненої задачі, що полягає у визначенні величини f 

(частки операцій алгоритму, яку розпаралелювати неможливо) за отриманими 

експериментальними даними продуктивності системи. Це дало можливість у 

кількісному вимірі судити про досягнуту ефективність розпаралелювання. З 

урахуванням зазначеного розроблено загальний підхід до оцінювання показників 

ефективності модульної багатопроцесорної системи, запропонованої в 

дисертаційній роботі. Унаслідок проведених досліджень було: 

1. Виявлено основні закономірності щодо часу разв'язування задачі рахунку 

залежно від зміни області обчислень багатопроцесорної системи. Показано, що при 

збільшенні загального обсягу обчислень в N раз час разрахунку завдання росте як N 

в степені півтора. 

2. Виведено основні аналітичні співвідношення, що визначають залежність 

часу розв’язування задачі від основних параметрів багатопроцесорної системи. Вони 

показали, що час разрахунку задачі змінюється за  нелінійним законом з деяким 

коефіцієнтом, що залежить від обсягу оперативної пам'яті вузла, пропускної 

здатності мережі системи та характеру обміну даними між обчислювальними 

вузлами. Крім того, для отримання повної картини зміни часу разрахунки задачі  

залежно від зміни області обчислень багатопроцесорної системи необхідно 

погоджувати такі параметри. 

3. Розглянуто варіант гіпотетичного комп'ютера з необмеженою пам'яттю й 

проведений порівняльний аналіз його з реальною багатопроцесорною системою. 

При цьому виведено аналітичні співвідношення, що визначають особливості 

формування обчислювальної області для такого комп'ютера. Проведено 

порівняльний аналіз функціонування реальної багатопроцесорної системи та 

гіпотетичного комп'ютера з необмеженою пам'яттю задля визначення основних 

факторів, що впливають на ефективність розпаралелювання реальної 
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обчислювальної системи. Виконані дослідження показали актуальність процесу 

узгодження компонентів мережевого інтерфейсу і обчислювальних можливостей 

обраних обчислювальних платформ. 

4. Здійснено моделювання основних часових характеристик розв'язуваної 

задачі шляхом застосування багатопроцесорної обчислювальної системи для різних 

обчислювальних платформ. Виконано порівняльний аналіз застосування різних 

обчислювальних платформ для розв'язування розглянутого типу задач. 

5. Проведено дослідження щодо визначення коефіцієнта уповільнення 

обчислень, пов'язаного із збільшенням області обчислень, розподіленої по вузлах 

багатопроцесорної системи, в порівнянні з варіантом комп'ютера з необмеженою 

областю обчислень. Виведено аналітичні співвідношення для коефіцієнта 

уповільнення обчислень. Показана вирішальна роль часу граничного обміну даними 

на величину коефіцієнта уповільнення обчислень. 

6. Виконано етап моделювання коефіцієнта уповільнення обчислень та 

встановлено закономірності його зміни залежно від застосування різних 

обчислювальних платформ. Виявлені тенденції зміни такого коефіцієнта вказують 

на необхідність узгодження компонентів мережевого інтерфейсу та обчислювальних 

можливостей обраної комп’ютерної  платформи. 

7. З огляду на вплив мережевого інтерфейсу виведено аналітичні 

співвідношення для визначення оптимального числа вузлів багатопроцесорної 

системи, що забезпечить розв’язування задачі протягом мінімально можливого часу. 

У такий спосіб досягається мінімальне уповільнення розрахунків. Здіснені 

теоретичні дослідження повністю узгоджуються з результатами числового 

моделювання основних характеристик ефективності багатопроцесорної системи.  
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РОЗДІЛ 4 

СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ 

 

4.1. Деякі аспекти використання спеціалізованого програмного 

забезпечення багатопроцесорної системи 

 

Від питань, пов’язаних з апаратною реалізацією багатопроцесорної системи, 

перейдемо до спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ). Зауважимо, що під 

час використання будь-якої технології паралельного програмування, зрештою, 

отримують комплекси програм. У зв’язку з цим розгляд засобів розробки 

паралельних комплексів програм необхідно відокремити від розгляду засобів їх 

комунікації та виконання. Узагальнюючи цю обставину, можна дійти висновку, що 

робота багатопроцесорних систем забезпечується чотирма видами спеціалізованого 

системного програмного забезпечення, а саме: 

– операційними системами; 

– засобами комунікації (взаємодії) між вузлами багатопроцесорної системи; 

– засобами розробки паралельних додатків; 

– засобами для адміністрування багатопроцесорної систем. 

Отже, приступимо до розгляду та конфігурування HPC MPI-системи. Всі 

елементи налаштування будуть виконані на базі ОС Scientific Linux, заснованої на 

сім'ї операційних систем компанії RedHat [43]. Вибір даного дистрибутива 

обумовлено тим, що в ньому присутній компілятор Intel Fortran Compiler в 

стандартній комплектації, яка необхідна для роботи системи в цілому. Така ОС 

містить необхідні програми та деякі інші спеціалізовані пакети. 

Перш за все, відзначимо, що будь-яка програма, котра не є частиною ядра, 

може виконуватися в такій операційній системі тільки у вигляді процесу. З одного 

боку, це поняття базове для даного типу ОС. З іншого боку, існує багато визначень і 

трактувань поняття процесу. Вони, як правило, досить громіздкі. У зв’язку з цим 
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можна навести деяке неформальне визначення, яке, разом з тим, відрізняється 

простотою і ясністю тлумачення. Отже, процес – це особливий спосіб виконання 

програми, організований таким чином, ніби вона виконується  на окремому 

процесорі. 

Розглянемо, які властивості процесів в операційній системі Linux підходять під 

таке визначення. Перш за все, процеси в Linux здійснюються псевдопаралельно, тобто 

з логічної точки зору це відбувається таким чином, ніби виконанням кожного з них 

займався окремий процесор. Оскільки ритм перемикання єдиного фізичного 

процесора між процесами не передбачений, єдина розумна модель відносного 

просування процесів у часі – припущення, що кожен з них рухається у власному, 

незалежному від інших, ритмі. Будь-який процес має свій адресний простір: оскільки 

жоден не може, навіть, якщо захоче, “затерти пам’ять” іншого. Цей факт повністю 

узгоджується з наведеним неформальним визначенням поняття процесса. 

Кожен вузол багатопроцесорної системи працює під керуванням власної копії 

стандартної операційної системи. Склад і потужність вузлів можуть бути різними в 

рамках одного модуля багатопроцесорної системи, проте в даному випадку 

розглядається однорідна багатопроцесорна система, апаратна конфігурація якої 

подана в табл 4.1. 

Таблиця 4.1 
Аппаратна конфігурація багатопроцесорної системи 

 

Тип Процесор Ядра 
ОЗП 

(Гб) 
Кількість 

Керуючий master-node Intel Core i7-4790К 4 ГГц 4 8 1 

Обчислювальний slave-node Intel Core i7-4790К 4 ГГц 4 8 3 

 

Розглянемо деякі додаткові поясненная до табл. 4.1. Тільки на керуючому 

master-вузлі встановлено жорсткий диск, slave-вузли  бездискові. Ще однією 

важливою деталлю є те, що в обчислювальній системі використовують 

комунікаційні технології GigabitEthernet (eth0) та InfiniBand (eth1,2). 
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Створення комплексу програм для реалізації на обчислювальній системі 

можна поділити на два основні етапи: 

– послідовний алгоритм піддається декомпозиції (розпаралелюванню), тобто 

розбивається на незалежно працюючі гілки; для взаємодії в них вводяться дві 

додаткові нематематичні операції: приймання та передача даних; 

– розпаралелений алгоритм записується у вигляді програми, в якій операції 

приймання та передачі даних виражаються із застосуванням термінів конкретної 

системи зв’язку між гілками.  

Особливості процедури алгоритмізації додатків детально будуть 

висвітлюватися у подальших розділах дисертаційної роботи. 

 

4.2. Деякі особливості реалізації ОС для обчислювальних систем з 

розподіленою пам’яттю 

 

Внаслідок того, що персональний обчислювальний кластер побудований з 

готових апаратних компонент, його ОС, здебільшого, складається з готових 

програмних продуктів загального призначення. Так, на вузлах кластера і в керуючій 

машині можуть працювати свої локальні ОС Linux [55]. 

Разом з тим, ОС багатопроцесорної системи включає також і спеціалізовані 

компоненти – наприклад, комунікаційну бібліотеку та базову систему запуску 

паралельних програм. Для роботи кластера нам необхідні наступні мережеві сервіси: 

DNS-сервер, NFS-сервер, TFTP-сервер,  NTP-сервер, DHCP-сервер,  SSH-сервер        

− основні служби  для роботи багатопроцесорної системи. 

На першому етапі розглянемо налаштування мереж багатопроцесорної 

системи. Воно здійснюється як на етапі інсталяції ОС, так і після такої процедури. 

Конфігурування мережевих інтерфейсів може проводитися як за допомогою 

графічних засобів, так і консольних утиліт. Нижче наведено приклад налаштування 

мереж шляхом прямого редагування файлів налаштувань. Файли з налаштуваннями 

мережевих інтерфейсів знаходяться в каталозі /etc/sysconfig/networking-scripts для  в 
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дистрибутива Scientific Linux. Назва цих файлів ifcfg-eth0, ifcfg-eth1 та ifcfg-eth2 

відповідає першому, другому та третьому мережевому інтерфейсу відповідно. 

Лістинг файла ifcfg-eth0 (внутрішній інтерфейс): 

cat /etc/sysconfig/networking-scripts/ifcfg-eth0 

DEVICE=eth0 

BOOTPROTO=none 

BROADCAST=192.168.31.255 

IPADDR=192.168.31.1 

NETMASK=255.255.255.0 

NETWORK=192.168.31.0 

ONBOOT=yes 

TYPE=Ethernet 

Лістинг файлу з зовнішнім інтерфейсом не наводиться через неактуальність в 

даному контексті та зовсім незначні відмінності з попереднім кодом. 

Сервер DNS (Domain Name System) сервер (bind-9.2.4-27.0.1.el4) головного 

модуля виконує пряме та зворотне перетворення імен вузлів в IP-адреси. Зворотне 

перетворення використовується деякими пакетами програм, наприклад, torque-pbs 

(система організації черг завдань). DNS-сервер налаштований як кешуючий і такий, 

що обслуговує внутрішню мережу багатопроцесорної системи. 

Головний файл налаштування виглядає наступним чином: 

options { 

        directory "/var/named"; 

        dump-file "/var/named/data/cache_dump.db"; 

        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 

        // query-source address * port 53; 

}; 

controls { 

        inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; }; 

}; 

zone "." IN { 
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        type hint; 

        file "named.ca"; 

}; 

zone "localdomain" IN { 

        type master; 

        file "localdomain.zone"; 

        allow-update { none; }; 

}; 

zone "localhost" IN { 

        type master; 

        file "localhost.zone"; 

        allow-update { none; }; 

}; 

zone "0.0.0.127.in-addr.arpa" IN { 

        type master; 

        file "named.local"; 

        allow-update { none; }; 

}; 

// Вказівка, в якому файлі знаходиться опис прямої зони 

          // Cluster і те, що сервер є головним для цієї зони 

zone "cluster" IN { 

        type master; 

        file "cluster"; 

        allow-update { none; }; 

}; 

 //Вказівка, де знаходиться опис зворотного перетворення 

          // Для зони cluster 

zone "31.168.192.in-addr.arpa" { 

        notify no; 

        type master; 
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        file "192.168.31"; 

        allow-update { none; }; 

}; 

include "/etc/rndc.key"; 

Файл із описом прямої зони cluster знаходиться в каталозі /var/named/ 

chroot/var/. Зміст файлу cluster виглядає наступним чином: 

$TTL    86400 

@               IN SOA  cluster. root.parallel.cluster ( 

                                        2007042700      ; serial (d. adams) 

                                        3H              ; refresh 

                                        15M             ; retry 

                                        1W              ; expiry 

                                        1D )            ; minimum 

                IN NS           parallel.cluster. 

parallel        IN A            192.168.31.1 

master          IN A            192.168.31.1 

m01             IN A            192.168.31.11 

... 

m03             IN A            192.168.31.13 

Файл із описом зворотних перетворень для зони cluster знаходиться в тому ж 

каталозі (/var/named/chroot/var/named), на нього також існує “м'якє” посилання, яке 

знаходиться в каталозі /var/named. Ім'я файлу з даними зворотної зони - 192.168.3.1. 

Зміст такого файлу виглядає наступним чином: 

$TTL    86400 

@       IN      SOA     cluster. root.parallel.cluster.  ( 

                                      2007042600 ; Serial 

                                      28800      ; Refresh 

                                      14400      ; Retry 

                                      3600000    ; Expire 

                                      86400 )    ; Minimum 
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        IN      NS      parallel.cluster. 

 1       IN      PTR     parallel.cluster. 

 11      IN      PTR     m01.cluster. 

... 

13      IN      PTR     m03.cluster. 

TFTP (Trivial File Trasfer Protocol) − це простий протокол передачі файлів. Він 

використовується, здебільшого, для первинного завантаження бездискових slave-

вузлів. Цей протокол не містить можливостей аутентифікації та застосовує як 

транспорт протокол UDP. Пакет, в якому міститься даний сервер, називається      

tftp-server. Якщо він відсутній в системі, то його необхідно встановити. Служба tftp 

працює через суперсервери xinetd, щоб їх запустити використовують наступні 

команди: 

/sbin/chkconfig --level 345 xinetd on 

/sbin/chkconfig --level 345 tftp on 

Вони налаштовують запуск служб tftp і xinetd на рівнях виконання протоколів 

з номерами з 3 по 5. Їх запуск виконується наступною командою: 

/sbin/service tftp start 

/sbin/service xinetd start 

Протокол динамічної конфігурації вузлів DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol) є мережевим і потрібен для автоматичної роздачі IP-адрес та інших 

мережевих параметрів slave-вузлів. Кожен вузол з'єднується з виділеним DHCP-

сервером, який повертає йому параметри мережі, включаючи IP-адресу, адреси 

шлюзу і DNS-серверів. Конфігураційний файл для кластера /etc/dhcpd.conf містить 

наступні дані: 

default-lease-time 600; 

max-lease-time 7200; 

authoritative; 

ddns-update-style none; 

option domain-name "cluster"; 

option routers 192.168.31.1; 
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option domain-name-servers 192.168.31.1; 

option swap-path code 128 = string; 

option swap-size code 129 = integer 32; 

subnet 192.168.31.0 netmask 255.255.255.0 { 

        range  192.168.31.11   192.168.31.21 

        option subnet-mask              255.255.255.0; 

        option broadcast-address        192.168.31.255; 

        group { 

          filename "linux-install/pxelinux.0"; 

          option root-path "/diskless/root"; 

          next-server 192.168.31.1; 

          host m01 { 

              option host-name "m01.cluster"; 

              hardware ethernet 00:0E:0C:4D:16:95; 

              fixed-address 192.168.31.11; 

          } 

# Повний конфігураційний файл не наводиться 

          # зважаючи  на неактуальність та однотипність налаштування 

     … … … … … 

           host m12 { 

              option host-name "m12.cluster"; 

              hardware ethernet 01:0E:0C:4D:19:95; 

              fixed-address 192.168.31.21; 

          }      

        } 

} 

allow booting; 

allow bootp; 

Додатково в файл /etc/sysconfig/dhcpd додано рядок: 

DHCPDARGS=eth0 



 
 

103 

який вказує на те, що сервер повинен буде “очікувати” тільки інтерфейс eth0 

(інтерфейс внутрішньої мережі − 192.168.31.0/24). 

Крім того, в даному розділі дисертаційної роботи показано, що паралельні 

програми, які вимагають значної швидкодії, обробляють, зазвичай, солідні обсяги 

даних. Для локального збереження результатів та проміжних обчислень 

застосовується  система TCA. Основна перевага такого підходу полягає в простоті 

впровадження та суттєвого розвантаження майстер-вузла. Результати проміжних та 

остаточних обчислень передаються в систему TCA через керований комутатор 

Infiniband. При цьому керування та передача відповідних даних із slave-вузлів 

відбувається за допомогою мережевих адаптерів HCA. 

Отже, охарактеризуємо режими використання дискової пам’яті в 

спроектованій багатопроцесорній системі. Файли з вихідними даними та 

результатами розрахунків за паралельною програмою розміщуються на єдиному 

файловому сервері. Для організації доступу до цих файлів з боку лез 

використовуються NFS (Network file system). Цей сервер необхідний для експорту 

файлових систем або окремих каталогів для бездискових slave-вузлів. Файл 

налаштувань /etc/ exports виглядає наступним чином:# export filesystems for dumb 

nodes: 

# Експорт кореневої файлової системи, що є доступною тільки для читання 

/diskless/root    192.168.31.0/24 (ro,sync,no_root_squash) 

При побудові швидкісної мережі неминуче виникає необхідність у RDMA      

 − прямому доступі до віддаленої пам'яті. Тобто, замість традиційного обміну 

пакетами по мережі сервери звертаються безпосередньо до оперативної пам'яті один 

одного. Зрозуміло, для цього необхідне специфічне мережеве обладнання, що 

підтримує RDMA. Існує дві досить поширені альтернативи − Infiniband і 10G 

Ethernet. Окремо варто відзначити, що, якщо писати програмний RDMA-код, 

дотримуючись тільки стандартних API, він однаково працюватиме як на Infiniband, 

так і 10G Ethernet. Фізично під одним і тим самим API лежить зовсім різне 

обладнання − Infiniband або 10 Gigabit Ethernet. Тому вибір припав на технологію 

Infiniband, її можна відокремити від питань розробки прикладних додатків [56].  
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При істотній розбіжності встановлення часу на різних лезах 

багатопроцесорної системи можуть спостерігатися перебої в роботі паралельних 

програм. Тому для синхронізації часу в системі використовується NTP-сервер. На 

першому етапі час встановлюється на головному вузлі, а вже потім на slave-вузлах 

за допомогою команди синхронізації.  Конфігураційний файл ntp-сервера виглядає 

наступним чином: 

restrict 192.168.31.0 mask 255.255.255.0  nomodify notrap 

restrict 127.0.0.1 

restrict 127.127.1.0 

restrict 127.127.27.0 nomodify 

server  127.127.1.0     # local clock 

fudge   127.127.1.0 stratum 10 

driftfile /var/lib/ntp/drift 

broadcastdelay  0.008 

keys     /etc/ntp/keys 

 

4.3. Програмні засоби комунікації (взаємодії) між вузлами 

багатопроцесорної системи 

 

Взаємодія між вузлами багатопроцесорної системи відбувається за допомогою 

так званого інтерфейсу програмування, тобто спеціалізованих бібліотек функцій. 

Система зв’язку, у свою чергу, складається з двох компонентів: програмний та 

апаратний. 

Програмний компонент містить дві базові методики, отже, дані можуть 

передаватися:  

– через розділювану пам’ять, а синхронізація доступу гілок до неї відбувається 

за допомогою семафорів;  

– у вигляді повідомлень.  

Перший метод моделі програмування міжпроцесних зв’язків через спільну 

пам’ять з синхронізацією семафорами – базовий для SMP і однопроцесорних 
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комп’ютерів. Функції роботи з Shared memory (SHM) безпосередньо входять до 

складу кожної багатозадачної операційної системи. У межах одного комп’ютера 

решта засобів міжпроцесової комунікації реалізуються командою SHM.  

Другий  метод моделі програмування міжпроцесорних зв’язків характерний 

для мереж усіх типів. Взаємодія між вузлами обчислювального кластера 

реалізується за допомогою інтерфейсу програмування  MPI [46]. MP – це технологія 

створення паралельно виконуваних програм, яка базується на передачі повідомлень 

між процесами (самі процеси можуть виконуватися як на одному, так і на різних 

обчислювальних вузлах). MPI-технологія є типовим прикладом імперативної 

(заснованої на принципі повного керування програмістом послідовністю обчислень, 

розподілом даних та обміном інформацією між процесами) технології створення 

програм для паралельного виконання [33, 47,  48]. 

Кожна модель передачі даних має свої переваги й недоліки. Проаналізуємо їх. 

Переваги моделі shared memory (SHM) порівняно з технологією  MPI можна описати 

таким чином. У моделі із спільною пам’яттю дані, що використовується, 

зберігаються в єдиному примірнику без створення локальних копій для кожної гілки 

додатка. Гілки, що працюють з такими даними, витрачають незначний час на 

синхронізацію доступу до даних. В цілому співвідношення швидкості комунікацій і 

швидкості обчислень у моделі із спільною пам’яттю вище, ніж в моделі з передачею 

повідомлень. Отже, клас задач, придатних до розпаралелювання в технології  SHM в 

принципі ширший, ніж у MPI.   

Разом з тим, деякі програмісти відзначають, що з точки зору швидкості 

передачі даних модель MPI не гірша за SHM. Це пояснюється такими обставинами:  

– у добре розпаралелюваному додатку на взаємодію між гілками (пересилання 

даних і синхронізацію) витрачається небагато часу – декілька відсотків від 

загального періоду роботи; таким чином, уповільнення пересилань, скажімо, удвічі  

не означає такого самого загального падіння продуктивності, адже вона знизиться 

лище на кілька відсотків, що можна вважати цілком прийнятним; 
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– засоби, наявні в технології MPI (асинхронні/перманентні комунікації) та 

особливо в MPI-2 (віддалений доступ до пам’яті), забезпечують швидкість передачі 

даних таку, що можна порівняти із швидкістю SHM.  

Принагідно зауважимо, що певна частина програмістів відзначають інші 

властивості моделі MPI, які роблять її більш прийнятною порівняно з моделлю SHM. 

Серед таких назвемо основні:  

– усі можливі реалізації SHM або в принципі не переносяться за межі        

SMP-машин, або недостатньо ефективні, чи недостатньо поширені;  

– вартість обчислень і комунікацій в SMP-машинах знижується повільніше, 

ніж в MPP-комплексах і мережах;  

– методика обміну даними у вигляді повідомлень з самого початку 

характеризується більшою наочністю, а тому зручна для програміста;  

– на відміну від MPI моделі SHM, як правило, реалізують тільки найбільш 

базові операції. 

Таким чином, модель програмування MPI, з одного боку, скорочує розрив у 

швидкості виконання програм, а з іншого – збільшує розрив у швидкості їх 

написання.  

Основні характеристики технології  MPI такі: 

забезпечення зв’язку між гілками паралельної програми; 

програмування методом SPMD (Single Program – Multiple Data) з передачею 

повідомлень; 

реалізація у вигляді бібліотеки для мов програмування C та Фортран та 

завантажування додатків; 

підтримка гетерогенних обчислень; 

мобільність інтерфейсу і, як наслідок, мобільність створюваних програм. 

Програма, яка використовує технологію MPI, легше налагоджується 

(звужується простір для здійснення стереотипних помилок паралельного 

програмування) та швидше переноситься на інші платформи (в ідеалі простою 

перекомпіляцією).  
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Існує три покоління MPIСH [57 − 59], пов’язаних із розвитком методу ADI. 

Першу версію ADI-1 було спроектовано для комп’ютерів, що характеризуються 

масовим паралелізмом, де механізм обміну між процесами належав системі. Цей 

метод забезпечував добрі характеристики при малих накладних витратах. Ця версія 

MPICH була встановлена на паралельних комп’ютерах: Intel iPSC/860, Delta, 

Paragon, nCUBE. 

ADI-2 введено з метою досягнення великої гнучкості в реалізаціях та 

ефективного підтримування комунікаційних механізмів, що мають великий обсяг 

функцій. 

ADI-3  спроектовано, щоб забезпечити більшу відповідність новим мережам, 

які мають віддалений доступ, а також багатопотокове виконавче середовище та 

підтримку операцій MPI-2, (до них можна віднести віддалений доступ до пам’яті й 

динамічне керування процесами). ADI-3 – це перша версія MPICH, в якій під час 

проектування не ставилося завдання близької відповідності до інших бібліотек з 

обміном повідомленнями, оскільки MPI витіснила більшість систем з обміном 

повідомленнями в наукових обчисленнях. ADI-3, подібно до попередніх, 

спроектовано таким чином, щоб сприяти перенесенню MPICH на нові платформи та 

комунікаційні методи. 

Отже, ADI – це сукупність функцій (які можуть бути реалізовані у вигляді 

функцій або як макровизначення) із користувацького набору MPI. Саме це створює 

протоколи, які відрізняють MPICH від інших реалізацій MPI. Зокрема, рівень ADI 

передбачає процедури для пакування повідомлень і підключення заголовної 

інформації, керування політикою буферизації, а також призначений для 

встановлення відповідності приймань вхідних повідомлень та ін. 

Для ілюстрації суті роботи технології MPICH розглянемо, скажімо, реалізацію 

простих функцій надсилання і приймання MPI_Send і MPI_Recv. Процедури даної 

групи становлять основу взаємодії процесів. Нагадаємо, що базовим механізмом 

зв’язку між процесами в MPI є надсилання та приймання повідомлень. Основними 

функціями, що забезпечують зв’язок “точка – точка” є оператори send і receive. Для 

цієї мети можуть використовуватися два протоколи: Eager і Rendezvous. 
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Опишемо дію протоколу Eager. Надсилаючи дані, MPI разом з адресою 

буфера повинен вводити інформацію користувача про тег, комунікатор, а також про 

довжину повідомлення, його джерело та одержувача. Її називають оболонкою 

(envelope). Надіслане повідомлення складається з оболонки, яка супроводжує дані. 

Метод надсилання даних разом з оболонкою називається протоколом eager 

(“жадібний”). Коли повідомлення надходить, то можливі два випадки: або 

відповідну приймальну процедуру запущено, або ні. У першому надається місце для 

вхідних даних. Другий випадок являє собою більш складну ситуацію. Приймальний 

процес повинен пам’ятати, що повідомлення надійшло, а тому треба десь його 

зберегти. Першу вимогу виконати відносно легко, відстежуючи чергу вхідних 

повідомлень. Коли програма виконує команду MPI_Recv, вона перш за все перевіряє 

цю чергу. Якщо повідомлення надійшло, то операція виконується та завершується. 

Але з даними може бути проблема. Що, наприклад, буде, коли безліч 

підпорядкованих процесів майже одночасно надішлють головному процесу свої 

довгі повідомлення (наприклад, розміром більше 100 МБ кожне) і місця в його 

пам’яті для їх розміщення не вистачить? Схожа ситуація виникає, скажімо, при 

множенні матриць. Стандарт MPI вимагає, щоб за таких умов відбувалось 

приймання даних, а не видавалася відмова. Все це і призводить до буферизації. 

Протокол Rendezvous. Щоб вирішити проблему доставки великого обсягу 

даних за призначенням, потрібно контролювати їх кількость і час отримання даних 

процесом-одержувачем. Просте вирішення питання полягає в тому, щоб надіслати 

процесу-одержувачеві тільки оболонку. Коли він має потребу отримати дані (і є 

місце для їх розміщення), то надсилає відправникові повідомлення з фразою: “тепер 

надсилай дані”. Вони отримуються. Цей метод називається протоколом “рандеву”: 

одержувач резервує місце в пам’яті тільки для зберігання оболонок, що мають 

невеличкий розмір, а не зберігає самі дані. 

При цьому зауважимо, що обмін повідомленнями між двома процесами 

характеризується трьома основними важливими властивостями: 

1. Обмін є двостороннім. Якщо дані мають бути передані, то один процес 

повинен виконати операцію “передати”, а інший – операцію “прийняти”. 
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2. Обмін має властивості “рандеву”, тобто є засобом не тільки передачі даних, 

але й синхронізації. Здійснюючи передачу, програміст абсолютно не повинен 

гадати, чи може адресат у цей момент прийняти дані, оскільки в разі неготовності 

комунікаційна бібліотека автоматично пригальмує передавач, поки приймач не 

перейде в стан готовності. Якщо ж приймач опиниться в робочому стані до появи 

повідомлень, то комунікаційна бібліотека пригальмує операцію приймання. 

3. Обмін і синхронізація будуються на базі повідомлень, а не суцільного 

потоку байтів. Кожній передачі повідомлення повинно відповідати одне та тільки 

однє приймання е з тієї самої довжиною. 

Отже, стає очевидним, що базова комунікаційна бібліотека – це реалізація 

механізму “двобічного рандеву” між процесами, що працюють на різних лезах 

кластера. Разом з тим, ОС леза повинна мати у своєму розпорядженні механізми 

міжпроцесної взаємодії в мережевому варіанті, які дозволяють реалізувати двобічне 

рандеву. 

Таким чином, відзначимо, що команда на запуск паралельної програми – це 

досить складна операція, яка завжди прив’язана до конкретної комунікаційної 

бібліотеки. У зв’язку з цим ефективна організація комунікаційної мережі є 

найважливішою умовою функціонування обчислювальної системи. Ключову роль 

при цьому відіграє програмне забезпечення. Тому виникає необхідність розглянути 

особливості налаштування системного програмного забезпечення обчислювального 

кластера. На головному вузлі та slave-вузлах встановлено пакет lam-7.0.6-5, який 

входить в дистрибутив Scientific Linux. Його конфігураційний файл розташовано в 

каталозі за адресою: /etc/lam/lam-bhost.def. Вміст конфігураційного файлу виглядає 

наступним чином: 

m03 cpu=4 

m02 cpu=4 

m01 cpu=4 

master cpu=4 

Основний обсяг робіт у створенні стандарту MPI та побудові його реалізацій 

виконано в Аргонській національній лабораторії США [60]. Тут були підготовлені й 
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набули значного поширення реалізації MPI, що мають назву MPICH (додаток CH 

узятий із назви пакету Сhameleon, який раніше використовувався для систем з 

передачею повідомлень, адже багато що з нього пакету увійшло в MPIСH). В даній 

версії багатопроцесорної системи використовується MPICH версии 1.2.7p1, пакет 

збирався із початкових  кодів з наступними опціями: 

-rsh=ssh -with-device=ch_p4 --with-comm=shared --refix=/usr/local/gmpich-

1.2.7p1 -f90=gfortran 

У каталозі /usr/local створенє “м'якє” посилання з бібліотеки програм  mpich 

на каталог gmpich-1.2.7p1. Конфігураційний файл machines.LINUX знаходиться в 

каталозі за адресою  /usr/local/mpich-1.2.7p1/share. Вміст файлу налаштувань 

виглядає наступним чином:  

m03:4 

m02:4 

m01:4 

parallel:4 

На кожному рядку знаходиться ім'я slave-вузла або IP-адреса, після двокрапки 

вказується кількість ядер у slave-вузлі багатопроцесорної системи. 

 

4.4.  Налаштування системного програмного забезпечення  

багатопроцесорної системи та особливості її функціонування 

 

Від питань, пов’язаних з висвітленням властивостей ОС і засобів комунікацій 

багатопроцесорної системи (БС) перейдемо до розгляду налаштування та 

функціонування системи. Попередньо відзначимо, що БС необхідно розглядати як 

один багатопроцесорний комп’ютер, що не використовує систему розподілу часу та 

працює в монокористувацькому режимі. Тільки за цієї умови його робота буде 

ефективною. У кожному конкретному випадку потрібен свій підхід до питань 

безпеки, прикладного програмного забезпечення, адміністрування, завантаження та 

використання файлової системи. Більшість дистрибутивів Linux здатні підтримувати 

безпеку на дуже високому рівні. Разом з тим, необхідно мати на увазі, що в кластері 
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вона може “вступати в протиріччя” з обчислювальними й адміністративними 

установками. 

Зауважимо, що паралельна програма – це по суті набір процесів, які 

виконуються в різних лезах БС і періодично взаємодіють між собою. Зупинимось на 

основних базових засобах організації такої взаємодії. 

На першому етапі розглянемо реалізацію в БС віддаленого виконання команд. 

Для роботи паралельної програми необхідна можливість запуску процесу на іншому 

лезі кластера, доступному в мережі. Основним базовим засобом, який 

використовується для цієї мети в переважній більшості систем запуску паралельних 

програм, є команда віддаленого виконання rsh. 

Так, набравши в процесі керування кластером на лезі А команду: 

rsh В Is -alF /home/mydir, 

користувач побачить відповідь від команди Is alf home mydir, виконаної на лезі В. 

Очевидно, що таким чином досить легко “розтиражувати” за списком вузлів гілки 

паралельної програми, які підлягають виконанню на цих вузлах. Зрозуміло, що в 

наведеному прикладі команда Is виконуватиметься на лезі В як процес, а він 

повинен належати якому-небудь користувачеві. Тому стає очевидним, що для 

команди rsh повинна існувати система авторизації, тобто десь має зберігатись 

інформація про леза і користувачів, їх повноваження виконувати команду rsh.  

Отже, на підставі розглянутих міркувань є можливість сформулювати загальні 

принципи реалізації в кластерній системі віддаленого виконання команд: 

– права доступу ззовні задаються на тому лезі, до якого здійснюється цей 

доступ; 

– права доступу задаються у вигляді конфігураційних файлів, доступ до яких 

має бути дозволений тільки тим, від імені котрих вони дозволяють доступ ззовні; 

зауважимо при цьому, що користувачеві root можна у любий час змінювати права 

доступу ззовні. 

Безпосередньо налаштування slave-вузлів виконується відповідно до 

інструкції [61]. Так, попередньо було створено каталог /diskless/snapshot, який 
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виступає як корневий /diskless/root для slave-вузлів, де будуть знаходитися всі 

змінювані файли. Отже для налаштування slave-вузлів необхідно скопіювати 

кореневу файлову систему командою: 

rsync -a -e / /diskless/root/ 

Як конструктив обрано єдиний корпус, що являє собою осередок 

обчислювальної шафи. Це пов'язане з тим, що, з одного боку, при необхідності 

можна декілька модулів розміщати в єдиному корпусі, а з іншого боку – при такому 

підході забезпечується компактність, успішне охолодження й легкий доступ до гнізд 

і елементів плат, які налагоджуються. Обчислювальна система включає 

вертикальне, паралельне стосовно одне одного, розташування системних плат, що 

відповідає ідеї “Blad ”-серверів. 

Після подачі живлення на блок (ATX) майстер-вузла та зовнішнього сигналу 

PUSK з панелі модуля керування П01 розпочинається запуск та ініціалізація роботи 

майстер-вузла багатопроцесорної системи. Безпосередньо завантаження ОС може 

здійснюватися з жорсткого диска або з CD / DVD-пристрою. Після завантаження 

операційної системи запускається спеціально орієнтований конфігураційний скрипт, 

який  налаштовує роботу DHCP-сервера. Крім того, визначається кількість 

обчислювальних вузлів системи, за потреби налаштовується доступ до середовища 

Інтернет або до зовнішньої мережі. При цьому задаються основні налаштування й 

параметри. Послідовна подача напруги на блоки  живлення (ATX) та ініциалізація 

slave-вузлів зменьшує необхідну потужність блока UPS, запускає всі обчислювальні 

slave-вузли та завантажує на них операційні системи. Завантаженням та 

налаштуванням усіх обчислювальних вузлів системи завершується робота 

відповідного скрипту. Система готова до виконання паралельних обчислень. 

 Майстер-вузол (PM001) через комутатор KGI SW1 забезпечує спрямування 

потоку даних, пов’язаних із керуваням, діагностикою. В свою чергу  slave-вузли 

відповідно до алгоритму розв’язування задач і перебігу процесів реалізують режим 

необхідних обчислень. Обмін даними між обчислювальними вузлами та 

завантаженням умов задач винесено в окрему мережу, яка організована за 

допомогою керованого комутатора KIB IB1. Для досягнення максимальної 
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ефективності роботи системи використовуються одно- чи двопортові адаптери 

Infiniband та здійснюється процес реконфігурації структури другої мережі 

відповідно до специфіки розв’язуваних задач. Результати проміжних та остаточних 

обчислень передаються в майстер-вузол через керований комутатор Infiniband KIB. 

При цьому керування та передача відповідних даних із slave-вузлів відбувається за 

допомогою мережевих адаптерів HCA. Безпосередньо зберігання данних обчислень 

з метою їх подальшої обробки вионується за допомогою мережевого адаптера TCA. 

 

4.5. Висновки до розділу 4 
 

В главі 4 дисертаційної роботи розглянуті проблеми використання та 

налаштування системного програмного забезпечення багатопроцесорної системи. 

Для запроектованої БС була вибрана ОС сім'ї Linux. Вона сьогодні вважається 

стандартною для  обчислювальних кластерних систем. Цьому факту є, як мінімум, 

три пояснення. Перше – чисто технічне. MS Windows, як найбільш поширена, могла 

бути альтернативною, коли б не її початкова орієнтованість саме на безпосереднє 

спілкування людини з машиною. Разом з тим, аналізуючи базові системні 

механізми, які переважно застосовуються в кластерах, можна зробити висновок, що 

втручання користувача в роботу вузла абсолютно відсутнє. Другим, і, мабуть, 

головним поясненням є особливості інфраструктури. При самостійному складанні й 

експлуатації кластера саме такі міркування й виходять на перший план. У цьому 

сенсі, очевидно, що операційній системі Linux немає рівних. Третє, вельми істотне 

пояснення полягає в тому, що використання Linux можна запровадити безкоштовно. 

В главі 3 дисертаційної роботи розглянуто ті основні принципові особливості Linux, 

врахування яких було потрібним при побудові обчислювальної багатопроцесорної 

системи. Перш за все, відзначимо, що будь-яка програма, що не є частиною ядра, 

може виконуватися в такій операційній системі тільки у вигляді процесу. Отже, тут 

розглянуто основні властивості процесів в ОС  Linux. 

Крім того, в розділі розкриті питання використання програмних засобів 

комунікації (взаємодії) між вузлами багатопроцесорної системи. Показано, що 
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найбільш поширеною у наш час технологією програмування паралельних 

комп’ютерів з розділеною пам’яттю є технологія MPI. Основним способом взаємодії 

паралельних процесів у таких системах визнано  передачу повідомлень. Це 

відображено в назві технології – Message Passing Interface. Стандарт MPI пропонує 

інтерфейс, котрого повинна дотримуватись як система програмування MPI, так і 

користувач при створенні власних програм. Показано, що програма, яка застосовує 

технологію MPI, легше налагоджується (звужується простір для здійснення 

стереотипних помилок паралельного програмування) і швидше переноситься на 

інші платформи (в ідеалі простою перекомпіляцією). Синтаксис MPI полегшує 

створення додатків у моделі SPMD (single program multiple data), адже одна 

програма працює в різних процесорах зі своїми даними. Одна й та сама функція 

зможе викликатися на вузлі-джерелі й на вузлах-приймачах, а тип операції 

(передача або приймання, що виконуються) у цьому випадку визначається за 

допомогою програмного параметра. Такий синтаксис викликів робить              

SPMD-програми істотно компактнішими, хоча й складнішими  для розуміння. 

В розділі дисертаційної роботи висвітлюються нові засоби віддаленого 

доступу до пам’яті процесорів системи завдяки застосуванню механізмів RDMA 

технології InfiniBand. Так, принцип RDMA, разом з формуванням окремої 

обчислювальної мережі в середовищі обміну даними, та  реалізація механізмів VLAN 

дозволили передавати дані між пам’яттю вузлів багатопроцесорної системи без 

додаткової буферизації. Зазначений підхід не потребує активної роботи ОС, 

бібліотек або додатків на тих вузлах системи, до пам’яті яких виконується запит. 

Запропоновані механізми дали змогу підвищити швидкодію обчислень під час 

розв’язування сильно зв’язаних задач, забезпечити високошвидкісний доступ до 

пам'яті вузлів системи та обмін даними між ними, розвантажити CPU-GPU при 

обміні даними та знизити завантаження   каналу, що проходить між 

обчислювальними вузлами. 

Крім того, в главі показано, що паралельні програми, які вимагають значної 

швидкодії, обробляють, зазвичай, солідні обсяги даних. Для локального збереження 

результатів та проміжних обчислень застосовується система TCA. Основна перевага 
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такого підходу полягає в простоті впровадження та суттєвому розвантаженні 

майстер-вузла. Результати проміжних та остаточних обчислень передаються в 

систему TCA через керований комутатор Infiniband. При цьому керування та 

передача відповідних даних із slave-вузлів відбувається за допомогою мережевих 

адаптерів HCA.  
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РОЗДІЛ 5 

РОЗПОДІЛЕНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВЕКТОРІВ 

РОЗВ’ЯЗКІВ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ МЕТАЛУРГІЇ 

 
Числовий розв’язок типової задачі металургійної теплофізики, особливо 

багатомірної та нестаціонарної, породжує величезну кількість даних. Тому 

великого значення набувають питання систематизування й інтерпретування цієї 

інформації, надання їй фізичних характеристик. Наприклад, побудова графіків або 

ізоліній на ПЕОМ – досить поширений спосіб подання інформації. Разом з тим, 

сервісні пакети, які використовуються, базуються на обробці масивів даних 

( )βνρΥ ,, , впорядкованих відносно вузлів сіткової області. Як правило, вони не 

застосовують апріорну інформацію про методи побудови. Це можна пояснити 

хіба лише тим, що в практиці використання методів кінцево-різницевої 

апроксимизації склалася стійка думка про невизначеність зміни шуканої функції в 

інтервалах між вузловими точками сіткової області.  

На думку авторів роботи [5, 82 – 84] прості ідеї, які лежать в основі 

примітивної заміни похідних кінцевими різницями, без аналізу та врахування 

специфічних властивостей розв’язків конкретного класу задач не можуть бути 

успішними. Підчас опрацювання обчислювального алгоритму необхідно 

використовувати апріорну інформацію про задачу, та в першу чергу – про її 

належність до того чи іншого класу гладкості функцій, які описують відповідні 

джерела [85 – 91]. Зазначений підхід став базовим для розподіленого 

моделювання векторів розв’язків прикладних задач металургії. Його важливість 

можна проілюструвати на прикладі розглянутої нижче початково-крайової задачі.  

 

5.1. Аналіз числових методів для розподіленого моделювання прикладних 

задач 

 

Проведено попередні дослідження продуктивності розробленої 

багатопроцесорної обчислювальної системи для задач металургійного виробництва. 
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Значне прискорення обчислень кінцево-різницевих програм досягається за рахунок 

ефекту розпаралелювання. На окрему увагу заслуговують числово-аналітичні 

алгоритми й алгоритми розв’язування поставлених задач. Більш високе прискорення 

обчислень порівняно з кінцево-різницевим підходом можна пояснити 

використанням аналітичних розв’язків, які дозволяють проводити обчислення 

одночасно та паралельно за всіма часовими шарами та не використовують при 

цьому комбінованої пам'яті. Отже, найбільш перспективним підходом до 

математичного моделювання класу задач, контрий досліджується в дисертаційній 

роботі, слід вважати той, що ґрунтується на числово-аналітичних розв’язках.  

Ефективним засобом під час опрацювання задач тепло- й масообміну в 

металургійному виробництві вважають застосування технологій паралельних 

обчислень на розподілених системах кластерного типу, що мають порівняно 

невелику вартість і досить легко масштабуються як за кількістю процесорів, так і за 

обсягом оперативної пам'яті. Разом с тим, ефективність паралелізації істотно 

залежить від того, яким чином у програмі реалізовано міжпроцесорний обмін 

даними, що зазвичай є найповільнішою частиною алгоритму та може звести 

нанівець ефект від збільшення числа процесорів, що використовуються. 

Для оцінки ефективності обчислювального комплексу необхідно враховувати 

особливості класу задач, який розв’язується користувачем. З цих міркувань будемо 

досліджувати попередні оцінки ефективності розробленої багатопроцесорної 

системи. 

Розглянемо, зокрема, розв’язок крайової задачі для рівняння теплопровідності. 

Нехай потрібно знайти функцію, яка описується рівнянням вигляду: 

2

2

u u
,

t x

∂ ∂
=

∂ ∂
  (5.1) 

 при цьому 

      u(0,x) = 0,    u(t,0) = 1,     u(t,2) = 1.   (5.2) 

Побудуємо рівномірну сітку, крок  якої відповідно:  
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 Dx1 = 0,01;   Dt1 = 0,001.     (5.3) 

Нехай послідовний алгоритм реалізується за неявною схемою методом 

прогонки. Тоді після дискретизації рівняння (5.1) отримують СЛАР вигляду: 

[ ]11111211 2
1

1
0 ,p,p,p,p,p UUU

Dx

Dt
UU −+






=− −+ ,   (5.4) 

при цьому номери внутрішніх сіткових вузлів відповідають виразу: 

121 −= m,p ; шукані сіткові функції − p,12m,10,1 U,U,U 11 == ; значення величин 

10 ,pU  беруться з попереднього часового шару. 

Система лінійних алгебраїчних рівнянь (5.4) має тридіагональну структуру, а 

саме: 

 p,pp,p,pp fUDUUC =+− −+ 11111 ,    (5.5) 

при цьому 
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Досить простий та зручний послідовний спосіб розв’язку різницевої крайової 

задачі (5.4) – (5.6) являє собою один із варіантів методу виключення невідомих за 

схемою Гауса й має назву методу прогонки. Мале число арифметичних операцій, а 

також досить слабка чутливість до обчислювальних похибок роблять прогонку дуже 

зручним засобом для реалізації послідовних обчислювальних алгоритмів. 

Наведемо деякі аспекти обчислювального характеру при комп’ютерному 

моделюванні. При розв’язуванні нестаціонарних задач за допомогою неявних (або 

явних) методів розрахунки завжди ведуться за часовими шарами послідовно. Якщо 

вся інформація про сусідній шар поміщається в оперативну пам'ять, то особливих 

ускладнень не виникає. Але, якщо задача є настільки великою, що не відповідає 

викладеній раніше умові, то доводиться користуватися комбінованою пам'яттю. Час 
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перенесення інформації з повільної пам'яті в оперативну є пропорційним числу 

точок у шарі. Час знаходження розв’язку задачі на черговому шарі також є 

пропорційний числу точок у шарі. Але період виконання однієї операції значно 

менший від середнього значення часу пересилання одиниці інформації з повільної 

пам'яті в оперативну. Тому при подібному обчисленні велика частина часу буде 

відводитися на організацію пересилань, тобто витрачатись непродуктивно. Отже, 

виникає таке питання: чи можна якимось чином підвищити ефективність 

використання комп’ютерної пам’яті при розв’язуванні зазначеного класу задач? А 

якщо є можливість, то як? Відповіді на запитання можна отримати при більш 

детальному вивченні графа алгоритму розв’язку поставленої задачі. По-перше, 

очевидно, що таку проблему можна вирішити за рахунок паралельного процесора. А 

по-друге, особливості розпаралелювання задачі повинні бути такими, щоб час 

відповідних обчислень і обробка даних в оперативній пам’яті були б більшими за 

час, який відводиться на пересилання даних. Нарешті, для того, щоб позбутися від 

використання комбінованої пам’яті при розв’язуванні задачі (5.1), необхідно 

застосувати до такого рівняння або числово-аналітичний підхід, або один із методів 

математичної фізики, наприклад, інтегральне перетворення Лапласа за часом. 

Розглянемо більш детально зазначені підходи до розв’язку поставленої задачі. 

Числово-аналітичний підхід. У кожному вузлі ( pxx = ) сіткової області 

розв’язок заданого рівняння шукається в класі аналітичних функцій, які допускають 

його подання у вигляді ряду Тейлора, тобто 

 ∑
∞

0
11

=
++ =

n

n,p
n
xp )t(u)x,t(u

,x
εε ,     (5.7) 

при цьому нормована змінна 

 [ ]1,1
x  x
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p1p

p

x −∈
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−
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ε ;      (5.8) 

невідомі тейлорівські компоненти шуканої функції u визначаються таким чином: 
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Після підстановки ряду (5.9) у співвідношення (5.7), використовуючи метод 

невизначених коефіцієнтів, одержимо систему диференціальних наслідків у формі 

системи звичайних диференціальних рівнянь (СЗДР). Розглядаючи отримане 

співвідношення як рекурентне за величиною n, можемо записати відповідні 

наслідки. Тоді загальний розв’язок рівняння (3.1) набуває вигляду: 
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Необхідно відзначити, що обчислювальна система може використовуватися і 

для збільшення обсягу доступної оперативної пам’яті. Так, із збільшенням в N  разів 

числа процесорів, у стільки ж збільшується й обсяг доступної оперативної пам’яті. 

Ця обставина стає вельми суттєвою під час розв’язку багатовимірних задач, коли 

виникають проблеми з пам’яттю обчислювального середовища (свопінг та ін.). Тому 

для більш повного аналізу ефективності розробленої багатопроцесорної системи 

було проведено обчислювальні експерименти при моделюванні багатовимірних 

систем. Розглянемо особливість конструювання схем розщеплення для 

розподіленого моделювання прикладних задач. 

 

5.2. Різницеві схеми розщеплення багатовимірних задач 

 

Для того, щоб з’явилася можливість переходу до суттєво більш складних 

алгоритмів, необхідно розроблену методологію поставити на фундаментальну 

теоретичну основу. Для цього можна використати різницеві схеми розщеплення як 

один із найбільш важливих засобів моделювання багатовимірних нестаціонарних 

задач математичної фізики.  

Розглянемо диференціальну задачу вигляду: 
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задано
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де А – деякий оператор просторових змінних, наприклад: 
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Значення ),,( ptyxf  за вже відомими величинами ),,( 1−ptyxf , якщо 

1Dtpt p ⋅=  ( )(1 1−−= pp ttDt , являє собою відстань між сітковими вузлами на  

заданому часовому інтервалі (р = 1,2.3,... –  номери вузлів), яку можна виразити 

формулою: 
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де Е – одиничний оператор. 

Подамо праву частину рівняння (5.11) у вигляді: 

fAfAAf 21 += . 

Тоді рівняння (5.11) перепишеться таким чином: 

 fAfA
t

f
21 +=

∂
∂

.      (5.13) 

Воно допускає розщеплення на два вирази: 
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Відзначимо, що 
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)1(),,(),,( 2
1 DtOtyxftyxw pp +≡ − .   (5.16) 

Рівність (5.16) дає підставу на кожному інтервалі часу, коли pp ttt ≤≤−1 , 

замість рівняння (5.11) послідовно розв’язувати (5.14) і (5.15). 

Для практичного розв’язування рівнянь (5.14) і (5.15) формально 

апроксимуємо їх якими-небудь різницевими схемами. Тоді виникає вже деяка 

різницева схема розщеплення, що дозволяє у два етапи обчислити параметр функції 

),,( ptyxf   за вже відомим значенням ),,( 1−ptyxf . 

Перший етап – обчислення величини ),,( ptyxν  за відомими значенням 

функції ),,( 1−ptyxf , другий – обчислення такого виразу: ),,(),,( pp tyxwtyxf = , 

коли після опрацювання першого етапу відомо, що ),,(),,( 1 pp tyxtyxw ν=− . 

Висловлені міркування мають евристичний характер. Після того, як різницеву 

схему розщеплення побудовано для числового розв’язування задачі, треба за 

допомогою якогось методу перевірити її апроксимацію та стійкість. Зазначене 

розщеплення двовимірного рівняння у виразі (5.11) на два одновимірних (5.14), 

(5.15) можна тлумачити як наближену заміну процесу поширення тепла по площині 

Oxy  за час, який перебуває в межах ...)3,2,1(1 =≤≤− pttt pp , на два процеси. У 

першому з них, який описується у відповідному рівнянні, подумки вводяться 

теплонепроникні перегородки, що перешкоджають поширенню тепла у напрямку осі 

Oy . Потім, після настання часу 1Dt  замість них вводяться перегородки, що 

перешкоджають поширенню тепла у напрямку осі Oxy , а колишні перегородки 

виводятся. Поширення тепла протягом часу 1Dt  тепер описується відповідним 

рівнянням. Такий підхід, що детально досліджено А.А. Самарським, названо 

локально-одновимірним.  

 Метод змінних напрямків проілюструємо на прикладі розв’язування задачі 

Коші для двовимірного рівняння теплопровідності, а саме: 
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Задачу (5.17) можна записати, наприклад, таким чином: 
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   (5.18) 

і поставити їй у відповідність на часовому інтервалі, коли  pp ttt ≤≤−1 , дві системи: 
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Подібне розщеплення зроблено не з фізичних міркувань, як у виразах (5.11), 

(5.12). Різницеву схему вибираємо таким чином: 
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за умови, що ),,(),,( 1 pp tyxtyxO νν =− . Для обчислення функції ),,( ptyxf  згідно зі 

схемою змінних напрямків (5.21) необхідно спочатку знайти функцію ν  при 

заданому розподілі, що береться з попереднього часового шару, а потім розв’язати 

друге рівняння, в яке величина ),,( 1−ptyxOν  входить у вигляді відомої функції, 

значення котрої береться з розв’язку  першої задачі. 
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Відомо, що з точки зору числового алгоритму, розв’язки системи різницевих 

рівнянь, яка при цьому виникла, поділяються на явні й неявні [3, 92, 93]. Причина 

виникнення неявних схем полягає в тому, що вони послаблюють обмеження на 

величину кроку в часі. Ці обмеження накладають вимогу стійкості явної різницевої 

схеми. У лінійному випадку при відповідній конструкції неявної схеми обмеження 

на крок унаслідок нестійкості може бути взагалі зняте. У разі застосування неявної 

схеми розв’язок системи різницевих рівнянь, після того, як числовий метод уже 

сформульовано, становить окрему проблему. В одновимірному випадку для цього 

були винайдені спеціальні алгоритми, широко відомі під назвою прогонка. 

Різницеві схеми розщеплення – це один з важливих засобів розрахунку 

багатовимірних нестаціонарних задач математичної фізики. Річ у тім, що різницеві 

схеми, в яких число арифметичних дій, потрібних для переходу між часовими 

шарами, пропорційне числу невідомих значень шуканих функцій, прийнято 

називати економічними. Відомо, що обчислення за явними схемами дуже прості. 

Якість арифметичних дій у них не підлягає удосконаленню. Проте, будучи 

економічною, явна схема є стійкою тільки при жорсткому її обмеженні на крок сітки 

у часі. Різницеві схеми розщеплення на основі сукупності пропозицій, не зовсім 

еквівалентних одна одній, але таких, що мають стереотипну мету звести задачу 

тривимірного поширення області залежності до послідовності схем, включають 

невідомі величини, які діють поперемінно за координатними напрямками і зводять 

розв’язок таких задач до скалярних прогонок. Тому різницева схема розщеплення 

вважається економічною і, безумовно, стійкою, тобто ніби поєднує в собі переваги 

явної і неявної схем. 

Окрім цього, відзначимо, що найбільший ефект від застосування сучасних 

систем обробки інформації з високим рівнем паралелізму, ймовірно, досягається в 

тих випадках, коли описані схеми використовуються для виконання матричних 

обчислень у лінійній алгебрі або в методах розв’язування диференціальних рівнянь з 

частинними похідними. Якщо була можливість під час розвязку згаданих рівнянь 

використати один процесор на один вузол розрахунку, то тоді можна виконати 

обчислення в усіх вузлах паралельно й одночасно. Певна річ, що це нереально. 
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Типова скінченно-різницева сітка складається з 50х50 або 100х100 вузлів, тому для 

її обчислення при такій архітектурі знадобиться система з 2500 або 10000 

процесорів. 

Застосування числово-аналітичних розв’язків дозволяє для кожного часового 

шару проводити обчислення одночасно в будь-який момент, а, отже, не вимагає 

організації пересилання інформації з повільної пам'яті в оперативну, тобто 

виключається міжпроцесорний обмін даними. Цим і пояснюється суттєве 

прискорення розв’язування тих задач, які моделювалися за допомогою 

числовоаналітичних методів. 

 
5.3. Пакет прикладних програм для дослідження розв’язків  задач 

металургії 

 

Зараз набули значного поширення різні програмні продукти, які часто 

називають пакетами або комплексами програм. У даному розділі йдеться про пакет 

прикладних програм, призначений для обробки теплофізичних експериментів 

оберненими методами [94]. Основна мета створення ППП – це надання практичної 

допомоги дослідникові на всіх етапах обробки теплофізичного експерименту 

оберненими методами за допомогою персонального обчислювального кластера 

[45 − 47, 95 – 106].  

Отже, досліджується клас обернених теплових задач металургійної 

теплофізики. Їх постановка формулюється з точки зору співвідношення “причина-

наслідок”. До причинних характеристик теплообмінного процесу згідно з 

прийнятою моделлю відносяться граничні умови та їх параметри, початкові умови, 

теплофізичні властивості та под. У такій інтерпретації встановлення причинно − 

наслідкових зв'язків являє собою мету прямих задач теплообміну. І навпаки, якщо за 

певною інформацією про температурне поле потрібно відновити причинні 

характеристики, то маємо ту або іншу постановку обернених задач теплообміну 

(ОЗТ), що належать до класу некоректних з позицій Адамара задач. 
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В основу методу ідентифікації рівнянь теплопровідності за даними 

теплофізичного експерименту покладено інтерпретацію ОЗТ як задач оптимального 

керування [98 – 106]. Математична модель при цьому розглядається як керована за 

сукупністю вхідних параметрів, заданих вектором R. Під ними маються на увазі 

коефіцієнти рівняння теплопровідності. При заданих значеннях компонент вектора 

R розв’язок рівняння теплопровідності з початковими та граничними умовами являє 

собою не тільки функцію просторових координат і часу, але й вхідних параметрів. 

Припустивши, що в певні моменти часу тепловий стан зразка відомий, а деякі 

параметри вектора R невідомі, ми приходимо до задачі оптимального керування. 

Введення в розгляд функціонала дозволяє сформулювати сам метод ідентифікації 

алгоритму розв’язку ОЗТ. Структура ММ при цьому зводиться до двох керованих 

моделей:  

– температурної (модель 1), 

– потокової (модель 2). 

Така постановка дозволила розділити параметри керування для вектора R. Так, 

за допомогою моделі 1 можна по дати керування у вигляді коефіцієнта 

температуропровідності, а моделі 2 – коефіцієнта теплопровідності. 

 Завдяки вибраному способу апроксимації розв’язок рівняння 

теплопровідності (метод прямих) зводиться до стандартних обчислювальних 

процедур – методу прогонки і використання диференціальних наслідків аналітичних 

розв’язків на вузлах сітки за умови, що .Zm,1m2,1p xx ∈−=  

Область припустимих значень параметрів вектора R у ММ вибирається з 

огляду на апріорні відомості про модель. У ППП ця процедура формалізується 

введенням в алгоритм ряду умов. Методологія підходу зведена до побудови 

мінімізуючої послідовності функціонала, а саме: 

,)рT
е

T()R(J 2−=       (5.22) 

де Tе, Tр – значення температури, вони відомі з експерименту та розрахунку, які 

отримані у результаті розв’язків ММ. 
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У такій постановці обчислення коефіцієнтної ОЗТ зводиться до задачі 

оптимального керування, алгоритм розв’язку якої реалізовано в даному ППП. 

В алгоритмі пакету моделі 1, 2 реалізовані в таких масштабованих областях:  
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де L – характерний лінійний розмір (м); при цьому 
ρ

λ

0

0
0

c
a =  і являє собою 

масштаб коефіцієнта температуропровідності, що включає масштабні значення 

коефіцієнтів теплопровідності й теплоємності, фактичне значення густини 

матеріалу, а також фізичний час, процесу, який можна розрахувати за формулою: 

 

 ,
Lc

t
0

2
0

λ
τρ

=      (5.24) 

 

при цьому коефіцієнти 00 c,λ  у програмі набувають значень, що дорівнюють 

одиниці, а  ρ  – густина матеріалу зразка.  

Крім того, розроблений ППП стане у пригоді для дослідження термічної 

обробки сталевого виробу [130]. Програмний продукт включає блок візуалізації 

даних, який розглядається в даному розділі дисертаційної роботи. Робота ППП 

ілюструється рис. 5.1 – 5.5. 
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Рис. 5.1. Заставка пакету прикладних програм 
 
 

 
 

Рис. 5.2. Уведення вихідних даних 
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Рис. 5.3. Результати розв’язку тестової ОЗТ  

подані у вигляді таблиці 

 
Для розробленої обчислювальної схеми результати візуалізації даних 

відображено на рис. 5.4,  параметр d = 1 (d – кількість додаткових вузлів), а для 

обчислювальної схеми, результати моделювання якої подаються на рис. 5.5, 

d = 10, що відповідає кількості додатково введених вузлів. З аналізу результатів 

візуалізації видно, що в першому випадку (рис. 5.4) графіки мають характер 

ламаних ліній, які в другому випадку (рис. 5.5) згладжуються, що найточніше 

відображає обчислювальний алгоритм. Таким чином, при створенні сервісних 

програм обробки й видачі результатів до друку у вигляді графіків та ізоліній, 

пропонований підхід дозволяє звести до мінімуму роботу над вхідними та 

вихідними даними досліджуваного класу задач.  

Оскільки значення базових вузлів упорядковуються сітковою областю, то на 

кожному часовому шарі операції, які відображено у формулі (5.10), не 

пов'язуються між собою. Тому розрахунки при побудові графіків або ізоліній 

можуть виконуватися паралельно й одночасно. 
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Рис. 5.4. Обробка результатів розв’язку тестової задачі у вигляді графіків для d = 1 

 

 
 

Рис. 5.5. Обробка результатів розв’язку тестової задачі у вигляді графіків для 

d = 10 
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ППП використовується при плануванні й обробці результатів теплофізичного 

експерименту оберненими методами. Розроблені алгоритми, використані в ППП, 

досить просто перебудовуються на розв’язок інших коефіцієнтних і граничних ОЗТ.  

 
5.4. Висновки до розділу 5 

 
Тепло- й масообмінні процеси металургійного виробництва слід розглядати як 

великі системи. Відзначимо, що на сьогодні розв’язування складних, великих за 

обсягом задач вимагає потужних комп'ютерів і характеризується словом 

паралельний, тобто існують паралельні комп'ютери, обчислювальні системи, 

паралельні обчислювальні методи тощо. У широкий вжиток цей термін увійшов 

майже відразу після появи перших комп'ютерів, а точніше, після усвідомлення того 

факту, що створені комп'ютери не в змозі розв’язати протягом оптимального 

терміну багато актуальних для практики задач. Появу в обчислювальних системах 

нових і коштовних засобів комунікації, більш досконалої елементної бази 

стимулював розвиток високопродуктивних обчислень на базі багатопроцесорних 

обчислювальних систем. 

Крім того, відзначимо, що клас задач, який розглядається в дисертаційній 

роботі, як правило, розв’язується на основі застосування апарату різницевих 

рівнянь, суть якого полягає в тому, що здійснюється заміна похідних різницевими 

співвідношеннями. При цьому з точки зору числового алгоритму розв’язок 

різницевих рівнянь розподіляється на явні та неявні схеми.  

У явній схемі значення шуканої функції визначаються послідовно, шар за 

шаром. Проте, незважаючи на очевидну простоту та зручність обчислень, така схема 

має один істотний недолік. Якщо розміри сітки hl >> , то похибки округлення 

можуть стати настільки великими, що отриманий розв’язок втрачає сенс. Відомо, що 

для застосування явної схеми повинна виконуватися умова: 502 ,h/l ≤ . Але 

справедливим виявляється таке емпіричне правило: якщо зменшувати величини l і h, 

то похибка апроксимації частинних похідних кінцево-різницевими похідними теж 
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зменшуватиметься. Проте, чим дрібнішою буде сітка, тим ще більше обчислень 

необхідно зробити, а це означає, що тим більшими будуть похибки округлення.  

Неявні схеми дозволяють вести обчислення з великим кроком без істотного 

погіршення точності, але такий підхід вимагає більшого обсягу обчислень. 

Розглянутий аналіз показує, що методи розв’язку даного класу задач мають 

бути не тільки різноманітними, але й поєднувати кількісні оцінки з можливостями 

якісного аналізу. На сьогодні намітилися певні тенденції в розробці числово-

аналітичних методів із складною логічною структурою, але вони мають порівняно з 

кусково-різницевими методами вищий порядок точності й можливість побудови 

алгоритмів з адаптацією за порядками апроксимації. З погляду обчисленняя цей 

підхід відрізняється деякою громіздкістю, але він показує своєрідний еталон для 

порівняння з іншими практичними методами. Разом з тим, зважаючи на те, що 

обчислювальний експеримент здійснюється на багатопроцесорній системі, можна 

стверджувати, що обставина, яка стримувала розвиток числово-аналітичного 

підходу, тепер втрачає свою актуальність. У зв'язку з цим у дисертаційній роботі 

набула подальшого розвитку ідея розробки схем підвищеного порядку точності на 

основі числово-аналітичного підходу до обчислень широкого класу досліджуваних 

задач. 

Розглянутий підхід в розділі 5 до числово-аналітичної концепції візуалізації 

векторів у розв'язках дозволяє отримати будь-які необхідні дані для побудови 

гладких графіків або ізоліній на відповідних сітках. Максимальні ж паралельні 

форми алгоритму становлять предмет особливого інтересу, оскільки визначають 

мінімально можливий час реалізації алгоритму візуалізації. 

Для проведення обчислювальних експериментів на базі застосування 

багатопроцесорної обчислювальної системи розроблено пакет прикладних програм, 

що реалізує розв’язок коефіцієнтних обернених задач теплопровідності методом 

математичного моделювання. ППП розроблено з урахуванням вимог об'єктно-

орієнтованого програмування. При цьому обчислення коефіцієнтних ОЗТ зводиться 

до задач оптимального керування, алгоритми розв’язку яких реалізовано в цьому 
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ППП. Зауважимо, що ППП також включає блок візуалізації даних, який 

розкривається в цьому розділі дисертаційної роботи. 

Дослідження, що висвітлюються в розділі 5, виконувалися відповідно до плану 

науково-дослідних робіт кафедри прикладної математики та обчислювальної 

техніки НМетАУ [89]. 
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ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі виконано теоретичне узагальнення й відображено нове 

вирішення науково-прикладного завдання розвитку основ розробки 

багатопроцесорних систем з розширюваною областю обчислень, побудованих на 

базі використання сучасних комп'ютерних модулів масового промислового 

виробництва. 

Основні наукові й практичні результати дисертації в детальному викладі такі: 

1. Виконано аналіз основних напрямів еволюції розвитку БОС. 

Проаналізовано передумови їх створення на базі сучасних модулів масового 

виробництва. Здійснено огляд сучасних мережевих архітектур в галузі 

високопродуктивних обчислень, виявлено основні їх переваги та недоліки.  

2. Запропоновано нову модель багатопроцесорної обчислювальної системи з 

розширюваною областю обчислень, яка  порівняно з відомими системами враховує  

специфіку досліджуваного класу задач. Це дозволяє знизити коефіцієнт 

уповільнення обчислень, підвищити продуктивність і швидкодію математичного 

моделювання прикладних задач. Сформовано передумови для подальшого 

нарощування обчислювальних потужностей розробленої багатопроцесорної 

системи. 

3. Запропоновано концепцію дослідження показників ефективності створеної 

багатопроцесорної обчислювальної системи з розширюваною областю обчислень. 

Порівняно з традиційними підходами реалізовано можливість оцінювати ефектив-

ність багатопроцесорної кластерної системи через її параметри, що дозволяє оцінити 

доцільність підбору устаткування розробленої системи. 

4. Запропоновано й досліджено концепцію впливу засобів мережевого 

інтерфейсу на показники ефективності багатопроцесорної системи з розширюваною 

областю обчислень. На відміну від традиційних підходів вдалося проаналізувати 

основні режими роботи мережевого інтерфейсу в таких системах і виявити їх вплив 

на уповільнення обчислень. Підхід дозволив окреслити шляхи зниження коефіцієнта 

уповільнення обчислень в багатопроцесорних системах.  
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5. Запропоновано й обґрунтовано технологію підвищення ефективності 

багатопроцесорної кластерної системи з розширюваною областю обчислень за 

рахунок реорганізації архітектури мережевого інтерфейсу, унаслідок чого вдалося 

застосовувати її для дослідження широкого класу прикладних задач. 

6. Досліджено теоретичні й практичні аспекти перспектив застосування 

новітніх комунікаційних технологій у багатопроцесорних кластерних системах з 

розширюваною областю обчислень. Виконано порівняльний аналіз оцінок їх 

ефективності при застосуванні різного типу мережевих технологій, що дозволило 

організувати функціонування на основі новітніх досягнень у цій сфері.  

7. Досліджено теоретичні й практичні питання процедури узгодженості 

можливостей запропонованих у роботі процесорів і мережевого інтерфейсу 

багатопроцесорної системи. На підставі отриманого значення коефіцієнта 

уповільнення обчислень виведено аналітичні співвідношення для встановлення 

оптимального числа її вузлів багатопроцесорної системи. 

8. Розроблена багатопроцесорна обчислювальна система з розширюваною 

областю обчислень застосовується, як середовище, що дозволяє виконувати 

математичне моделювання певного класу прикладних задач. Для забезпечення 

необхідної продуктивності реалізовано процес розширення її обчислювальних 

можливостей за рахунок використання додаткових модулів. 

9. Запропоновано й запроваджено основні компоненти технології 

паралельного конструювання алгоритмів на основі числово-аналітичного підходу. 

Показано, що запропонований метод передбачає найбільш високий ступінь 

векторизації обчислень, зумовлює максимально паралельну алгоритмічну форму, 

дозволяє поліпшити економічність, продуктивність та швидкодію обчислень.  

10. Розроблено комплекс прикладних програм для розв’язування задач 

металургійного виробництва. Запропоновано основні принципи візуалізації даних та 

керування ними, спираючись на які можна отримати адекватну картину 

досліджуваного явища. Висока продуктивність обчислень досягнута шляхом 

застосування розробленої багатопроцесорної системи з розширюваною областю 

обчислень.  



 
 

136 

11. Розроблену багатопроцесорну систем та математичні моделі доведено до 

практичної реалізації у вигляді промислових зразків та програмного продукту.  
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