


 для конструювання модульних багатопроцесорних систем. Відзначене 

зумовлює важливість задачі конструювання та застосування 

багатопроцесорних обчислювальних систем і актуальність теми 

дисертаційної роботи «Удосконалення  структури та  підвищення 

продуктивності  багатопроцесорних  систем із застосуванням розподіленої 

області обчислень»”. 

Дисертаційна  робота є актуальною  як відносно поставленої мети (стор.  

12), так і стосовно поставлених задач (стор. 12 – 14) . Так, для вирішення 

заявлених задач автор розвиває сімейство числово-аналітичних методів, що 

гармонійно вписується у проблему конструювання сучасних розподілених 

алгоритмів.  При цьому відомо, що трудомісткість розробки  прикладних 

програм для багатопроцесорних систем із розподіленою пам'яттю є головною 

перешкодою для їх широкого впровадження. Таким чином, дисертант усуває 

ті вади, які перешкоджали застосовувати багатопроцесорні обчислювальні 

системи для розв’язування прикладних задач. 

Відзначене дає підстави стверджувати, що обраний дисертантом напрям 

дослідження, який присвячено особливостям конструювання модульних 

багатопроцесорних систем з розподіленою областю обчислень, дослідженню 

їх продуктивності, застосуванню до розв’язування задач металургії, є 

актуальним в умовах розвитку багатопроцесорних обчислювальних систем 

та їх застосування, а також має важливе значення для науки та 

промисловості. 

Оцінка проведених досліджень та одержаних результатів. Зміст 

дисертації Ткача М.О. відповідає обраній темі, характеризується логічністю 

та комплексністю. Дисертація оформлена відповідно до вимог, встановлених 

для дисертаційних робіт. Дисертація має традиційну структуру, що 

відповідає вимогам МОН України, і складається зі вступу, п’яти  розділів, 

висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Повний обсяг дисертації становить 150 сторінок. Структура 

дисертації є чіткою та логічною. 



У вступі (стор. 8 – 19) обґрунтовано вибір теми, її актуальність, 

визначено об’єкт, предмет, мету та задачі дослідження, його наукову 

новизну, окреслено теоретичну і практичну цінність результатів, 

сформульовано висновки щодо апробації та впровадження результатів 

дослідження.  Слід визнати коректний і обґрунтований  підхід  до постановки 

цілей і задач дослідження, характеристику його новизни. Необхідно 

зауважити, що дисертант не лише довів актуальність розгляду обраної теми 

досліджень, але й здійснив всебічний аналіз проблематики у  сфері 

багатопроцесорних обчислювальних систем з розподіленою областю 

обчислень та використання математичного апарату до розв’язування 

заявленого класу задач. 

У першому розділі дисертаційної роботи (стор. 20 – 43) здобувач  

провів аналіз напрямів розвитку сучасних багатопроцесорних 

обчислювальних систем, результати якого показали, що потреба у 

високопродуктивних обчисленнях належить до фундаментальних чинників 

стратегічного розвитку суспільства, вона має важливе науково-технічне й 

економічне значення. За результатами проведених автором досліджень 

закладено теоретико-методологічні основи створення сучасних 

обчислювальних комплексів кластерного типу, що дозволило розвивати 

прикладні дослідження. Таким чином, з’явилась можливість моделювати в 

реальному часі процеси металургійного виробництва.  

Виконаний у даному розділі дисертаційної роботи аналіз напрямів 

розвитку сучасних високопродуктивних систем показав, 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, тобто модульних багатопроцесорних обчислювальних систем. 

Проведений в заключній частині першого розділу огляд сучасних 

багатопроцесорних систем  показав їх суттєві недоліки, і на основі таких 

досліджень дисертант прийшов до висновку, що на сучасному етапі розвитку 



вони мають конструюватися спеціально для розв’язування задач певного 

класу. Це обумовило необхідність розробки моделей багатопроцесорних 

систем, які були б позбавлені вказаних недоліків і орієнтовані на 

розв’язування заявлених задач металургії. Ці питання й були розкрити в 

наступних розділах дисертаційної  роботи. 

Текст першого розділу дисертаційної роботи свідчить  про хороше 

знання автором ретроспективи розробки як проблем теорії створення 

розподілених числових методів, так і питань конструювання сучасних 

модульних багатопроцесорних систем, уміння вичленувати концептуальний 

зміст проаналізованих джерел, підкреслено строге ставлення до базових 

понять, що використовувалися в процесі узагальнення і критичного 

осмислення сучасного стану проблеми, яка висвітлюється під час досліджень.  

На основі аналізу сучасного стану розвитку модульних 

багатопроцесорних систем у другому розділі дисертаційної роботи (стор. 44 – 

71) висвітлено методологію побудови багатопроцесорного комплексу з 

розподіленою області обчислень. Дисертант ставить задачу розробки 

багатопроцесорної системи, що має пікову реальну ефективність і 

продуктивність для розв’язування заявлених задач. Розроблена система 

відзначається підвищеною надійністю та високою енергоефективністю.  

Ткач М.О. показує, що технічний результат, який досягається при 

запровадженні багатопроцесорної системи (стор. 51), полягає в тому, що 

завдяки введенню в багатопроцесорну систему окремої обчислювальної 

мережі для обміну даними, додаткових керованих комутаторів, що працюють 

паралельно, проміжних буферів пам'яті комутаторів, а також шляхом 

розробки режиму мережевого завантаження процесорів та механізму 

резервування ключових компонентів модуля вдалося  підвищити швидкодію 

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

високошвидкісний доступ до пам'яті вузлів кластера й обмін даними між 

ними, знизити завантаження каналу, що проходить між вузлами кластера;  

підвищити ефективність кластерної системи, адаптуючи структуру її мережі 



до розв’язування задач певного класу; за рахунок модульного принципу 

побудови спростити проектування, нарощування або заміну кластерних 

вузлів, що вийшли з ладу, а також роботу й експлуатацію всієї  системи; 

забезпечити здатність до перенесення програмного забезпечення на інші 

кластерні системи з метою виконання подібних розрахунків.  

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

широкий клас сильнозв’язаних задач, для розв’язування  яких за допомогою 

модульної багатопроцесорної системи в режимі її найбільшої ефективності 

може бути недостатньо заявлених лез. З огляду на це, підкреслено, що новий, 

якісний етап  розвитку багатопроцесорних кластерних систем лежить у сфері 

спряження декількох модулів багатопроцесорних систем в єдиний 

обчислювальний комплекс. В даному розділі дисертаційної роботи розкрито 

особливості спряження модульних багатопроцесорних систем, які 

забезпечують розширення обчислювальних можливостей при розв’язуванні 

згаданих задач (стор. 63 – 68). При цьому розроблено варіант, за яким 

основний (модуль 1) спряжено з модулем розширення (модуль 2). 

Третій розділ дослідження (стор. 72 – 92) став логічним розвитком 

другого. У цьому розділі дисертаційної роботи розглянуто проблеми 

використання та налаштування системного програмного забезпечення 

багатопроцесорної системи. Запроектовану БС було розраховано на 

використання ОС сім'ї Linux, яка вважається стандартною в роботі з 

обчислювальними кластерними системами. В цьому розділі своєї роботи 

дисертант обґрунтовує такий вибір. 

Крім того, у даному розділі висвітлено специфіку використання 

програмних засобів комунікації (взаємодії) між вузлами багатопроцесорної 

системи. Дисертантом було показано, що найбільш поширеною в наш час 

стала технологія програмування паралельних комп’ютерів з розділеною 

пам’яттю MPI. Відзначено, що синтаксис MPI полегшує створення додатків у 

моделі SPMD (single program multiple data), адже одна програма може діяти в 

різних процесорах зі своїми даними. Одну й ту саму функцію можна 



запускати з вузла-джерела та з вузлів-приймачів, а тип операції (передача або 

приймання) у цьому випадку визначається за допомогою програмного параметра. 

Такий синтаксис викликів робить SPMD-програми істотно компактнішими, хоча 

й складнішими  для розуміння. 

В третьому розділі дисертаційної роботи також висвітлюються нові 

можливості віддаленого доступу до пам’яті процесорів системи завдяки 

застосуванню засобів RDMA технології InfiniBand. Так, принцип RDMA, 

разом з формуванням окремої обчислювальної мережі в середовищі обміну 

даними, та реалізація механізмів VLAN створили можливість обміну даними 

між пам’яттю вузлів багатопроцесорної системи без додаткової буферізації. 

Зазначений підхід не потребує активної роботи ОС, бібліотек або додатків 

стосовно тих вузлів системи, у пам’ять яких спрямовано запит. 

Запропоновані механізми дали змогу підвищити швидкодію обчислень під 

час розв’язування сильнозв’язаних задач, забезпечити високошвидкісний 

доступ до пам'яті вузлів системи та обмін даними між ними, розвантажити 

процесори при обміні даними та знизити завантаження каналу, що проходить 

між обчислювальними вузлами. 

Крім того, у цьому розділі доведено, що паралельні програми, які 

вимагають значної швидкодії, обробляють, зазвичай, немалі обсяги даних. 

Для локального збереження результатів і проміжних обчислень 

застосовується система TCA. Основна перевага такого підходу полягає в 

простоті впровадження та суттєвому розвантаженні процесора майстер-вузла. 

Результати проміжних та остаточних обчислень передаються в систему TCA 

через керований комутатор Infiniband. При цьому керування відповідними 

даними та їх передача із slave-вузлів відбувається за допомогою мережевих 

адаптерів HCA.  

У четвертому розділі (стор. 93 – 116) дисертантом достатньо повно 

представлена методика дослідження продуктивності розробленої 

багатопроцесорної системи з розширюваною областю обчислень. Теоретичні 

дослідження разом з експериментальними випробуваннями підтвердили 



якісний і кількісний аналіз одержаних результатів. Позитивної оцінки 

заслуговує те, що дисертантом розроблено методику впливу мережевого 

інтерфейсу багатопроцесорної системи на показники її продуктивності. 

Якісний і кількісний аналізи результатів впровадження розробленої методики 

дали дисертанту підставу сформулювати таку проблему: як за рахунок 

конструктивних особливостей (архітектури) обчислювальних мереж 

багатопроцесорних систем можна підвищити показники її продуктивності 

та швидкодії? Виявилося, що цю проблему можна розв’язати, запровадивши 

технологію, яка передбачає об'єднання декількох мережевих адаптерів в один 

швидкісний канал. Запропонований підхід спрямовано на підвищення 

швидкості обміну даними між вузлами системи та зменшення завантаження 

каналу, який з’єднує вузли системи. 

Розроблена в даному розділі методика для визначення показників 

продуктивності багатопроцесорної кластерної системи дозволила не тільки 

виконувати процедуру узгодження технічного устаткування таких систем, а 

також створила можливість проектувати їх із наперед заданими 

характеристиками, що має дуже важливе значення для використання 

запропонованої системи до розв’язування прикладних задач. 

Для визначення продуктивності розробленої системи автор 

запропонував 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 продуктивність реальної 

обчислювальної системи. Виконані дослідження показали актуальність 

процесу узгодження компонентів мережевого інтерфейсу та обчислювальних 

можливостей обраних обчислювальних платформ. 



У п’ятому розділі (стор. 117 – 134) дисертант на прикладах 

моделювання задач металургійної термодинаміки й теплотехніки показав 

особливості застосування паралельних обчислювальних комплексів для 

розв’язування прикладних задач. Так, запропонований підхід 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 автором було розроблено пакет 

прикладних програм, що реалізує розв’язок коефіцієнтних обернених задач 

теплопровідності методом математичного моделювання.  

Повнота викладу наукових результатів у публікаціях автора 

відображена у 36 наукових працях, із них три патенти України, чотири 

монографії, наукові статті у журналах і збірниках, а також відповідні 

публікації за матеріалами конференцій, декілька публікацій видано у 

зарубіжних виданнях. Основні результати роботи опубліковані у фахових 

виданнях та охоплюють усі положення, що виносяться на захист.  

Стиль та мова викладених наукових положень дисертації та 

публікацій автора відзначаються послідовністю, спостерігається логічний 

зв’язок проблем, що досліджуються. 

  Новизна дисертаційної роботи полягає в розробці, теоретичному і 

експериментальному обґрунтуванні, створенні та впровадженні в практику 

паралельних обчислювальних комплексів кластерного типу, адаптованих до 

досліджуваного класу завдань, а також впровадженні на їх основі нових 

числово-аналітичних алгоритмів і методів. Пріоритет розробок автора в даній 

області підтверджується  патентами та опублікованими монографіями. До 

найбільш суттєвих результатів дисертації слід віднести: 



1. Уперше розроблено структуру багатопроцесорної обчислювальної 

системи з розподіленою областю обчислень, яка за рахунок застосування 

окремої, здатної налаштовуватись під конкретний тип задач обчислювальної 

мережі для обміну даних, керованих комутаторів, механізмів прямого 

доступу  до пам’яті процесорів дає мінімальне уповільнення  обчислень та 

максимальну продуктивність для заявленого типу задач.  

2. Уперше досліджено варіант використання гіпотетичного комп'ютера з 

необмеженою пам'яттю та проведено порівняльний його аналіз з роботою 

реальної багатопроцесорної системи, що дозволило окреслити основні 

фактори, які впливають на продуктивність цієї системи. 

3. Уперше для багатопроцесорної системи з розподіленою областю 

обчислень визначено коефіцієнт уповільнення обчислень, зумовлений 

збільшенням області обчислення. Це дозволило вивести аналітичні 

співвідношення для визначення оптимального числа вузлів 

багатопроцесорної системи при розв’язуванні задач заявленого типу. 

4. Удосконалено технологію  реорганізації архітектури  мережевого 

інтерфейсу багатопроцесорної системи з розподіленою областю обчислень, 

що дозволило знизити коефіцієнт уповільнення обчислень і підвищити їх 

продуктивність при розв’язувані задач конкретного типу. 

5. Набула подальшого розвитку ідея розробки схем підвищеного 

порядку точності на основі числово-аналітичного підходу до розв’язування 

заявленого типу задач, яка дозволила порівняно з традиційними схемами 

підвищити економічність і швидкодію обчислень. Показано, що такий підхід 

передбачає найбільш високий ступінь векторизації обчислень, їхню 

максимально паралельну алгоритмічну форму. 

Варто відзначити і широку апробацію результатів дослідження на 

різноманітних міжнародних, міждержавних і республіканських наукових 

конференціях, семінарах, впровадження результатів на промислових 

підприємствах.   



Значущість результатів, одержаних в дисертації, для науки і 

практики. Розроблені багатопроцесорні обчислювальні технології 

спрямовуються на розв’язування широкого кола прикладних задач і 

дозволяють підвищити точність, продуктивність й ефективність 

математичного моделювання. Запропонована методика визначення 

продуктивності багатопроцесорної кластерної системи для різних режимів її 

функціонування дозволила вивести аналітичні співвідношення для 

визначення продуктивності розпаралелювання через параметри 

обчислювальної системи, що дає змогу проектувати паралельні 

обчислювальні комплекси з наперед заданими характеристиками.  

Результати дисертаційної роботи впроваджено з підтвердженням 

відповідними актами, в діяльності підприємств. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень,  рекомендацій 

і висновків, одержаних в дисертації, підтверджується коректним  

використанням сучасної теорії обчислювальних систем, теорії паралельних 

обчислень, основними положеннями лінійної алгебри, теорії графів, теорії 

звичайних диференціальних рівнянь і диференціальних рівнянь у частинних 

похідних, теорії різницевих схем. Достовірність одержаних результатів 

підтверджується приведеними результатами натурних і комп'ютерних 

експериментів, апробацією основних результатів на конференціях, 

симпозіумах, форумах і семінарах, в опублікованих монографіях і  патентах 

на винаходи. 

Автореферат дисертації відповідає змісту, структурі дисертації та 

вимогам МОН України. У ньому достатньо повно викладено основні наукові 

здобутки, пропозиції та висновки дисертанта. Автореферат свідчить, що, 

осмислюючи сформульовані задачі Ткач М.О. звертається до праць відомих 

закордонних і вітчизняних вчених, у яких знаходить теми для нових 

перспективних досліджень та розстановки відповідних акцентів. Це дозволяє 

виробити цілісне бачення розвитку модульних багатопроцесорних систем з 



розширюваною областю обчислень, що відрізняється новизною, 

оригінальністю та аргументованістю. 

Загалом позитивно оцінюючи дане дослідження, слід зазначити, що 

окремі його положення потребують додаткової аргументації, або 

викликають певні зауваження та побажання. Зокрема: 

1. Розроблена модульна багатопроцесорна система позиціонується 

автором як надійна і відмовостійка, проте, в дисертаційній роботі не 

вказується яким чином здійснюється резервування таких її ключових 

компонентів, як активне устаткування. 

 2. Дисертант показує, що для розширення обчислювальних 

можливостей може використовуватися модуля розширення. На жаль,  

особливості налаштування мережевого інтерфейсу для зазначеного випадку, 

в дисертаційній роботі не висвітлюються в повному обсязі. 

 3. В дисертаційній роботі, на жаль, не висвітлюються питання 

переконфігурації мережевого інтерфейсу працездатного вузла, коли виходить 

з ладу відповідне обладнання. 

 4. На жаль, в дисертаційній роботі не набула розвитку процедура 

діагностики неполадок розробленої системи. 

 5. В дисертаційній роботі, на жаль, не приводяться особливості типу 

передачі даних у багатоядерних процесорів, які використовуються в 

розробленій системі. 

           6. Вважаю доцільним було б розглянути можливість реалізації 

обчислювального комплексу з застосуванням графічних прискорювачів (GP-

GPU), що дозволило б отримати значну обчислювальну потужність. 

 7. На жаль, дисертант не розкриває питання меж застосування 

розширення обчислювальних можливостей розробленої системи. 

Однак, ці зауваження не впливають в цілому на високу оцінку 

дослідження, яке  виглядає самостійним, завершеним, логічним за побудовою 

і глибоким за змістом, теоретично насиченим і практично значущим, а 



вказані зауваження можуть бути усунені в процесі подальших 

досліджень пошукувачем в обраному ним науковому напрямі. 

Загальна характеристика дисертаційної роботи. Дисертаційне 

дослідження М.О. Ткача є за своєю суттю комплексним дослідженням теорії і 

практики модульних багатопроцесорних обчислювальних систем з 

розширюваною областю обчислень як системного явища, узагальнюючого 

сукупність апаратно-програмних засобів, обчислювальних методів, 

алгоритмів із складною логічною структурою і програмних реалізацій для 

розв’язування прикладних задач металургії. В цьому відношенні 

дисертаційна робота, що рецензується, органічно вписується в сучасні 

теоретико-методологічні пошуки вітчизняної комп'ютерної науки, тому 

теоретична і практична цінність проведеного дослідження, його новизна не 

викликають сумнівів. Найважливіші результати дослідження сформульовані 

автором в положеннях, що виносяться на захист, доказ яких послідовно і 

переконливо проведено автором в п’яти  розділах дисертації.  

Наукове дослідження Ткача Максима Олександровича 

характеризується структурованістю, методичною завершеністю та чіткістю 

зроблених висновків. Висновки і положення дисертації аргументовані і 

достовірні. Публікації автора повно відображають зміст дисертації та 

підтверджують достатньо високий рівень проведеного дослідження.  

Зміст дисертаційної роботи, об’єкт і предмет дослідження, основні 

положення і результати відповідають профілю вченої ради Д 11.052.03 та 

паспорту спеціальності 05.13.05 – “комп’ютерні системи та компоненти”. 

Патенти, монографії і статті автора, зміст автореферату дисертації 

адекватно і повною мірою відображають вміст самої дисертації, її основні 

результати і положення. Таким чином, дисертація Ткача Максима 

Олександровича «Удосконалення  структури та  підвищення продуктивності 

 багатопроцесорних  систем  із застосуванням розподіленої області 

обчислень» є самостійною завершеною науково-кваліфікаційною роботою, 

що відповідає вимогам МОН України, а її автор заслуговує на присудження 



вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – 

“комп’ютерні системи та компоненти”. 

 

                                                                                                                              


