
УДК 51-37

ПОБУДОВА РОЗПОДIЛЕНОГО АЛГОРИТМУ ЗАХОПЛЕННЯ РОБIТ
I. I. Ярошевська1, а

1Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнститут»

Анотацiя
В роботi представлено розподiлений алгоритм захоплення робiт, за допомогою якого можна пiдвищити продуктив-
нiсть виконання громiстких завдань, якi потребують великих часових затрат.
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Вступ
Розподiленi обчислення – область iнформатики,

яка вивчає розподiленi системи. Розподiлена систе-
ма – система програмного забезпечення, в якiй всi
компоненти, розмiщенi на пiдключених до мережi
комп’ютерах, передають та координують свої дiї,
передаючи повiдомлення. Компоненти взаємодiють
один з одним, задля досягнення спiльної мети [1].
Основнi вiдмiннi ознаки, що характеризують розпо-
дiленi системи [2]:
∙ Вiдсутнiсть єдиного часу. Ця ознака характери-

зує територiальний розподiл компонентiв систе-
ми, а саме процесiв, що входять до її складу.

∙ Вiдсутнiсть спiльної пам’ятi. Це ключова хара-
ктеристика, з якої випливає необхiднiсть обмiну
повiдомленнями мiж програмними компонен-
тами розподiленої системи для їх взаємодiї та
синхронiзацiї. Крiм того, дана характеристика
означає вiдсутнiсть єдиного для усiх процесорiв
фiзичного часу.

∙ Географiчний розподiл.
∙ Незалежнiсть та гетерогеннiсть. Комп’ютери,

що входять до складу розподiленої системи сла-
бо пов’язанi мiж собою в тому сенсi, що вони
можуть мати рiзний склад i рiзну продуктив-
нiсть.

Розподiленi обчислення можуть бути використанi
для прискорення розв’язку завдань, якi потребують
великих часових затрат. При цьому, необхiдно, щоб
завдання, що розв’язується можна було сегменту-
вати – тобто роздiлити на незалежнi пiдзадачi, що
можуть обчислюватися паралельно. При цьому для
розподiлених обчислень доводиться також враховува-
ти можливу вiдмiннiсть в обчислювальних ресурсах,
якi будуть доступнi для розрахунку рiзних пiдзадач.
Мiж термiнами «паралельнi обчислення» i «розподi-
ленi обчислення» є багато спiльного [3]. Одна й та
сама система може бути визначена як «паралельна»
i «розподiлена»; процесори в типовiй розподiленiй си-
стемi одночасно працюють паралельно. Паралельнi
обчислення можуть бути розглянутi як певна сильно
зв’язна форма розподiлених обчислень, i розподiленi
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обчислення можуть бути розглянутi як слабо зв’я-
зна форма паралельних обчислень. Тим не менш,
можливо приблизно класифiкувати такi системи як
«паралельнi» або «розподiленi» використовуючи на-
ступнi критерiї [4, стор. 10]:

∙ У паралельних обчисленнях у всiх процесорiв
може бути доступ до загальної пам’ятi, для обмi-
ну iнформацiєю мiж процесорами.

∙ В розподiлених обчисленнях у кожного процесо-
ра є своя власна приватна пам’ять (розподiлена
пам’ять). Обмiн iнформацiєю вiдбувається через
передачу повiдомлень мiж процесорами.

1. Опис алгоритмiв захоплення робiт та
fork-join

У паралельних обчисленнях, захоплення робiт – це
стратегiя планування для багатопоточних комп’ю-
терних програм [5]. Вона вирiшує задачу виконання
динамiчних багатопоточних обчислень, якi можуть
"породжувати"новi потоки виконання, на статично-
му багатопотоковому комп’ютерi, з фiксованим чи-
слом ядер процесора. Це робиться ефективно як з
точки зору часу виконання, так i пам’ятi.

У планувальника захоплення робiт, кожен потiк в
комп’ютернiй системi має чергу робочих елементiв
(обчислювальних завдань) для виконання [5]. Кожен
робочий елемент складається з ряду iнструкцiй, якi
повиннi бути виконанi послiдовно, але в ходi їх вико-
нання, робочий елемент може також породжувати
новi робочi елементи, якi, можливо, можуть викону-
ватися паралельно з його iншими робочi елементи. Цi
новi елементи спочатку помiщаються в чергу потоку,
що виконує iнструкцiї робочих елементiв. Коли по-
тiк працює без роботи, вiн дивиться на черги iнших
потокiв i “захоплює” їх робочi елементи.

Захоплення робiт, вiдрiзняється вiд розподiлу ро-
бiт, – iншого популярного пiдходу до планування для
динамiчної багатопоточностi, де кожен робочий еле-
мент призначається для виконання потоку, одразу
коли вiн був породжений[5]. Пiдхiд з захопленням
робiт дозволяє рiвномiрно розподiлити роботи мiж
потоками.



У паралельних обчисленнях, модель fork-join – це
пiдхiд до створення i виконання паралельних про-
грам [6]. У певних точках алгоритму виконання роз-
дiляється на паралельнi гiлки. Цей процес продов-
жується рекурсивно доти, доки певна ступiнь деталi-
зацiї завдання не буде досягнута. Потiм вiдбувається
злиття результатiв поточних завдань.

Fork-join може розглядатися як один з паралель-
них шаблонiв проектування.

Загальна схема алгоритму fork-join виражається
наступним псевдокодом [7]:

solve(problem):
if problem is small enough:

solve problem directly (sequential
algorithm);

else:
for part in subdivide(problem)

fork subtask to solve part;
join all subtasks spawned in previous
loop;

combine results from subtasks;

2. Результати дослiджень
У данiй роботi запропонована розподiлена вер-

сiя алгоритму fork-join, яка дозволяє захоплювати
роботи у iнших комп’ютерах (обчислювальних ву-
злах). На кожному з обчислювальних вузлiв працює
локальна версiя алгоритму fork-join. Якщо один з
потокiв, що виконується на поточному вузлi залиша-
ється без завдань, тодi вiн випадковим чином обирає
комп’ютер, та потiк на цьому комп’ютерi, в якого
вiн буде захоплювати завдання. Якщо в обраного
потоку черга з завданнями не порожня, вiдбувається
захоплення роботи.

Такий алгоритм виражається наступним псевдо-
кодом:

//Connection to node
//Assign unique ID to each node
//Assign unique ID to each thread on each node
Request for tasks []QueueC from Queue[IDC];
Loop while result = True:

Loop while tasks []QueueC not Empty:
//Execution for each computer:
//For every thread:

Requested task from QueueC[ID];
Loop while result = True:

Loop while task not NULL:
Execute a task;
Requested task from QueueC[ID];

End loop
Loop while task not NULL:

Select random thread randTh
from QueueC;
If QueueC[randTh] not empty
Then:

Steal task QueueC[randTh];
End if

End loop
End loop

Рис. 1. Алгоритм розподiленого захоплення робiт

End loop
Loop while tasks []QueueС is Empty:

Select random node randC;
//Connection to the node with ID = randC
Select random thread randT;
If QueueС[randT] at node with
ID == randC not empty Then:

Steal task QueueС[randT]
From node with ID == randC;

End if
End loop

End loop

На рис. 1 наведено схему алгоритму розподiленого
захоплення робiт, яка була описана вище.

Висновки

В данiй роботi запропоновано розподiлений алго-
ритм захоплення робiт на основi пiдходу fork-join,
який може застосовуватись для виконання громiзких
обчислювальних завдань в розподiленiй системi.
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