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РЕФЕРАТ
Актуальність теми. Більшість з сучасних технологій паралельного
програмування

відносяться

до

засобів

статичного

розпаралелювання

процесів. Завдання розпаралелювання в цьому випадку вирішуються на етапі
розробки програм. При статичному аналізі алгоритмів не завжди вдається
виявити паралельні гілки, тобто прихований паралелізм, що пояснюється
браком інформації про динаміку процесів у системі.
Одним з перспективних підходів, що дозволяють усунути ряд недоліків
статичного планування, є розробка засобів динамічного розпаралелювання
обчислень. У цьому разі призначення завдань на обчислювальні вузли
здійснюється системою в процесі вирішення завдань. Такий підхід дає
можливість досягти більшої ступеня паралелізму, так як дозволяє виявити
паралельні гілки, які виникають безпосередньо в процесі обчислень.
Тривалість вирішення задач в паралельних системах визначається
ефективністю розподілу завдань між обчислювальними модулями для їх
рівномірного завантаження. Статичне планування обчислень не завжди
дозволяє виявити паралелізм задач, що знижує можливість ефективного
завантаження

модулів

кластеру.

Для

ефективного

розпаралелювання

обчислень запропоновані методи динамічного розподілу завдань між
виконуючими модулями як для дрібнозернистих алгоритмів, так і для
крупнозернистих структур з використанням гібридних методів паралелізму.
Однак, проблеми динамічного розпаралелювання обчислювальних процесів
вимагають подальших досліджень.
Об’єктом дослідження є процес динамічного планування в паралельній
обробці даних на кластерних системах.
Предметом дослідження : методи формування та оптимізації роботи
паралельних потоків команд в кластерних системах.
Мета роботи: є розроблення методу для реалізації динамічного
розподілення обчислень для крупнозернистих та дрібнозернистих алгоритмів
з використанням технологій прискорення вирішення задач за рахунок
зменшення об’ємів інформації, що пересилається між вузлами системи.

Методи

дослідження.

математичного

В

моделювання,

роботі

методи

використовуються

надання

рекомендацій,

методи
методи

ідеалізації в порівняннях.
Наукова новизна роботи полягає в наступному:
Розроблено

1.

новий

метод

динамічного

розпаралелювання

обчислень при виконанні задачі, що задана графом, на кластері та
базується

на

ідеях

гібридного

паралелізму

та

використанні

дескрипторної передачі даних.
2. Створена методологія для підвищення швидкодії та зменшення
обсягу передачі даних між модулями кластера, що базується на
групуванні процесорів та використанні нано-потоків.
Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, що
ми отримали новий метод динамічного планування, що дозволяє побачити
цілісну картину проблеми паралелізму та методів його оптимізації в сучасних
кластерних системах з використанням цілого спектру технологій мінімізації
надлишкової передачі даних.
Апробація роботи. Основні положення і результати роботи були
представлені та обговорювались на IX науковій конференції магістрантів та
аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг» ПМК-2017 (Київ, 19–21
квітня 2017 р.) та опубліковані у збірнику тез за результатами конференції;
результати дослідження існуючих рішень для збільшення швидкості обробки
запитів

були

СТУДЕНТІВ

представлені
І

на

МОЛОДИХ

VII

МІЖНАРОДНА

УЧЕНИХ

"СУЧАСНІ

КОНФЕРЕНЦІЯ
ІНФОРМАЦІЙНІ

ТЕХНОЛОГІЇ 2017" (Одеса, 22 – 24 травня 2017 р.) та опубліковані у
збірнику тез доповідей.
Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з
вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків.
У вступі надано загальну характеристику роботи, виконано оцінку
сучасного

стану

проблеми,

обґрунтовано

актуальність

досліджень, сформульовано мету і задачі досліджень.

напрямку

У першому розділі розглянуто основні технології та рекомендаційні
системи, які можуть бути використані в створенні власного методу,
проведений їх аналіз та описано рекомендації для подальшого застосування.
У другому розділі проаналізовано теоретичні основи реалізації, а саме
методологію реалізації динамічного планування обчислень, алгоритми
створення черг, а також методи, що будуть використовуватись для
оптимізованої роботи методу та підвищення його відмово стійкості.
Розглянутий гібридний метод представлення архітектури системи.
У третьому розділі показано обрані методи реалізації запропонованих
підходів та їхні модифіковані реалізації для впровадження гармонійної
взаємодії всіх елементів між собою.
У четвертому розділі описано тестування та аналіз описаного методу за
допомогою додатку, що реалізує запропонований рекомендаційний метод та
реалізації алгоритмів підвищення швидкодії та процесу додаткового
планування.
У п’ятому розділі наведено опис стартап-проекту та його сильних і
слабих сторін.
У висновках проаналізовано отримані результати роботи.
Робота виконана на 80 аркушах, містить 4 додатки та посилання на
список використаних літературних джерел з 51 найменування. У роботі
наведено 12 рисунків та 8 таблиць.
Ключові слова: мультипроцесорна система, паралельні обчислення,
планування завдань, дескрипторна передача даних, гібридна модель
паралелізму.

ABSTRACT
The relevance of the topic. Most of the modern technologies of parallel
programming are static parallelization. Task parallelization in this case are solved
at the development stage programs. For the static analysis of the algorithms is not
always possible to identify parallel branches, then there is a hidden parallelism,
due to the lack of information about the dynamics of processes in the system.
One of the promising approaches to overcome a number of deficiencies of the
static planning is the development of dynamic parallelization of computations. In
this case, assign tasks to the compute nodes is carried out by the system in the
process of solving problems. This approach makes it possible to achieve higher
degrees of parallelism, as it allows to identify parallel branches, which arise
directly in the computation process.
The duration of decision tasks in parallel systems is determined by the
efficiency of the allocation of tasks among computational modules for uniform
load. Static scheduling of computations is not always possible to identify task
parallelism, which reduces the effective loading of modules in the cluster. For
effective parallelization methods are proposed for the dynamic allocation of tasks
between the executing modules as algorithms for fine-grained and coarse-grained
structures using hybrid methods of parallelism. However, the problem of the
dynamic parallelization of computational processes require further research.
The object of research is the process of dynamic scheduling in parallel data
processing on cluster systems.
The subject of research : methods of formation and optimization of parallel
threads of commands in a clustered system.
The aim of this work is to develop a method for implementation of dynamic
parallelization for coarse-grained and fine-grained algorithms using technology to
speed up the solution of the task by reducing the volume of data sent between
nodes in the system.
Research methods. We use the techniques of mathematical modeling,
methods, recommendations, methods of idealization in comparisons.

The scientific novelty of the work lies in the following:
1. Developed its own method of dynamic parallelization of computations in
the task which is given by the graph on the cluster and is based on the ideas of
hybrid parallelism and use descriptino data transmission.
2. Created a proprietary methodology to reduce the amount of data transfer
between modules of the cluster based on group processes and use of nano-flows,
with the aim of improving the performance shown in the result graphs and tables.
Practical value the obtained results lies in the fact that we got a new
method of dynamic scheduling that allows you to see the big picture concurrency
problems and methods of its optimization in the modern cluster systems using a
range of technologies to reduce excess data transfer.
Approbation of the work. The main provisions and the results were
presented and discussed at the IX scientific conference of students and
postgraduates "Applied mathematics and computing" PMK-2017 (Kyiv, 19-21
April 2017) and published in the book of abstracts after the conference; the results
of a study of existing solutions to increase the speed of query processing were
presented at the VII INTERNATIONAL CONFERENCE of STUDENTS AND
YOUNG SCIENTISTS "MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES in 2017"
(Odessa, may 22 – 24, 2017) and published in the collection of abstracts.
The structure and volume of work. Master thesis consists of introduction,
four chapters, conclusions and applications.
The introduction includes a General description of the work performed
assessment of the current state of the problem, the urgency of the referral
research goals the purpose and objectives of the research.
The first section describes the core technologies and Recommender systems,
which can be used in the creation of their own method, their analysis and
recommendations are described for further use.
The

second

section

analyzes

the

theoretical

foundations

of

the

implementation, namely the implementation methodology dynamic scheduling of

computation, algorithms, Queuing, and methods that will be used for optimized
operation of the method and increase its resiliency.
The third section shows selected methods for the implementation of the
proposed approaches and their modified implement to implement the harmonious
interaction of all the elements together.
The fourth section describes the testing and analysis method described above
using the application that implements the proposed recommendation method and
proprietary algorithms improve the performance.
In the fifth section we present the business idea and business plan creation
and development of startups based on the developed method.
In conclusion, analyzed the obtained results.
The work is performed on 80 pages, contains 4 applications and references to
the list of used literary sources of the 51 names. The paper presents 12 figures and
8 tables.
Keywords: multiprocessor system, parallel computing, task scheduling,
descriptory data transmission, the hybrid model of parallelism.
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