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Моделювання Грiд-iнфраструктури
Грiд-технологiї – це форма розподiлених обчислень, спрямована на спiльне викорис-

тання географiчно розподiлених ресурсiв, таких як обчислювальнi системи, системи збе-
реження даних, прикладнi програми, данi, експериментальнi установки тощо.

Створення Грiд-системи є вкрай складним завданням. Насамперед, це пов’язано з не-
обхiднiстю забезпечення достатньої пропускної спроможностi, пiдтримки рiзного обла-
днання, проблеми збереження даних (стiйкiсть до пошкоджень i видалень) протягом
усього життєвого циклу, забезпечення розподiлу ресурсiв мiж рiзними групами кори-
стувачiв. Тому виникає задача моделювання Грiд-систем як засобiв вивчення складних
сценарiїв.

Сьогоднi iснує декiлька систем комп’ютерного моделювання Грiд-iнфраструктур. Се-
ред них лiдером є система GridSim. GridSim – це унiверсальний набiр для рiзних класiв
рiзнорiдних ресурсiв, користувачiв, додаткiв, брокерiв ресурсiв i планувальникiв. Вiн
може використовуватися для моделювання програм планувальникiв у розподiлених об-
числювальних системах, таких як кластери або Grid-системи.

Iнструментарiй GridSim було використано для моделювання Грiд-середовища обме-
женого крайнiм термiном i бюджетом за допомогою планувальника, який називається
економiчним брокером Грiд-ресурсiв. Модельоване Грiд-середовище мiстить множиннi
ресурси i об’єкти користувача з рiзними вимогами. Користувачi створюють експери-
мент, який складається з специфiкацiї прикладної програми (множини Gridlet об’єктiв,
що представляють прикладнi завдання з рiзною обробкою) i вимоги щодо якостi обслу-
говування (обмеження по крайньому термiну i бюджету разом iз стратегiєю оптимiзацiї).
Процедурою розширення класу GridSim було створено об’єкти, що моделюють користу-
вачiв i брокерiв. Пiд час моделювання, кожен об’єкт користувача, який має свої власнi
вимоги щодо прикладної програми i якостi обслуговування, створює окремий екземпляр
об’єкту брокера для планування Gridlet об’єктiв на ресурси. В результатi моделювання
було проведено аналiз залежностi часу моделювання i часу виконання вiд довжини за-
дачi i кiлькостi отриманих задач, оцiнено середнiй час затримки задач в черзi, середню
кiлькiсть i пiкову кiлькiсть завдань в черзi.
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