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Streszczenie po polsku

Spoleczności naukowe używaja, coraz wiekszej
liczby systemów obliczeniowych: od lo,
kalnych systemów typu batch, specjalizowanych serwisów obliczeniowych i superkomputerów aż po globalnie rozproszone infrastruktury typu gridowego. Glównym zadaniem globalnych infrastruktur obliczeniowych jest zwiekszanie
potencjalu badawczego
,
w nauce poprzez udostepnianie na wielka, skale, zasobów obliczeniowych oraz przechowywania danych. Cecha, charakterystyczna, zdecentralizowanych systemów gridowych jest chaotyczność i niejednorodność; jest to środowisko, w którym wystepuj
a,
,
trudne do przewidzenia obciażenia
zasobów
i
cz
este
awarie
podsystemów.
Zrozumienie
i
,
,
opanowanie niejednorodności oraz dynamiki tego środowiska jest praktycznie niewykonalne przez pojedynczego użytkownika, jeżeli nie jest on wyposażony w odpowiednie
metody i narzedzia.
Czas niezbedny
na nauke, różnorodnych interfejsów użytkownika
,
,
wielu środowisk obliczeniowych stanowi kolejne wyzwanie.
Skrócenie czasu wykonania zadań obliczeniowych oraz latwiejsze jego przewidywanie
jest jednym z najważniejszych czynników zwiekszaj
acych
efektywność pracy użytkown,
,
ików. Technika późnego wiazania
zasobów
(late
binding)
pozwala osiagn
,
, ać
, te cele i
może zostać wykorzystana, ponieważ wiekszość
wykonywanych
zadań
obliczeniowych
w
,
systemach gridwych jest “gietka”
(moldable).
Gi
etkość
oznacza,
że
zadanie
może
zostać
,
,
efektywnie wykonane na zmiennej liczbie zasobów obliczeniowych (procesorów) gdyż
może ono zostać elastycznie podzielone na dowolna, liczbe, podzadań (w przeciwieństwie
do typowych zadań równoleglych). Gietkość
charakteryzuje zadania z wielu dziedzin za,
stosowań takich jak symulacje Monte Carlo, dobór optymalny parametrów (parameter
sweep), zadania typu grafowego (DAG), analiza danych itp.
W tej pracy jest analizowana przestrzenna i czasowa dynamika globalnej infrastruktury gridowej – EGEE Grid. W celu analizy zmienności wydajności systemu gridowego
zostal opracowany model przetwarzania zadań gridowych, w którym parametry systemu gridowego reprezentowane sa, jako zmienne losowe o rozkladach empirycznych. W
oparciu o ten model zostala przeprowadzona analiza metryk jakości uslug gridowych
zwiazanych
z przetwarzaniem zadań takich jak wariancja rozpietości
czasu wykonania
,
,
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zadań (variance of makespan). Analiza ta umożliwia porównanie metody późnego i
wczesnego wiazania
zasobów. Stosujac
,
, przybliżenie ciag
, le modelu dyskretnego i fundamentalne prawa statystyki, zostalo wykazane, że wlaściwości metody późnego wiazania
,
zasobów pozwalaja, na poprawe, metryk jakości uslug systemu gridowego. Do analizy
dyskretnego modelu przetwarzania zadań zostala zastosowana symulacja metoda, Monte
Carlo, co pozwala na uwzglednienie
dodatkowych parametrów takich jak narzuty ko,
munikacyjne. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że w pewnych przypadkach
metoda późnego wiazania
zasobów pozwala na skrócenie czasu wykonania zadań o rzad
,
,
wielkości w porównaniu do metody wczesnego wiazania.
,
W tej pracy zostaly opisane też zasady tworzenia lekkiej nakladki użytkownika (Userlevel Overlay), która wykorzystuje późne wiazanie
zasobów w celu poprawy jakości
,
przetwarzania zadań w systemach obarczonych duża, niepewnościa, i nieprzewidywalnościa., Opracowana w tej pracy strategia, bazuje na luźno zintegrowanych narzedziach
,
dostepnych
bezpośrednio dla użytkownika: DIANE jest silnikiem zarzadzania
zadaniami
,
,
przetwarzanymi przez zbiór wez
za pomoca, interfejsu
, lów obliczeniowych zarzadzanych
,
Ganga. Takie podejście umożliwia latwe tworzenie algorytmów wyboru zasobów (na
przyklad za pomoca, mechanizmów heurystycznych) oraz latwe tworzenie algorytmów
zarzadzania
zadaniami (na przyklad za pomoca, metod adaptacyjnych i równoważenia
,
obciażenia
zasobów).
Pozostale kluczowe cechy tego systemu to dostep
,
, do szerokiej
gamy rozproszonych systemów obliczeniowych, możliwość rozszerzenia i adaptacji systemu do specyficznych wymagań konkretnych aplikacji, latwość użycia i jednorodny
interfejs ulatwiajacy
korzystanie z niejednorodnych środowisk obliczeniowych.
,
Nakladka User-level Overlay umożliwia osiagniecie
nowych zdolności zarzadzania
,
,
zadaniami w stosunku do klasycznych systemów obliczeniowych. Zdolności te zostaly
zaprezentowane na przykladzie istniejacych
aplikacji w środowisku gridowym i obej,
muja:, zwiekszenie
wydajności
obliczeń
o
krótkim
terminie wykoniania (short-deadline),
,
zwiekszon
a
niezawodność
i
automatyzacj
e
wykonywania
zadań, wsparcie dla algoryt,
,
,
mów przeszukiwania przestrzeni parametrów (parameter sweep), automatyzacja zadań
typu grafowego i workflow oraz zdolność pracy pól-interaktywnej.
Zaprezentowane zostaly dwa przypadki realizacji aplikacji typu Capability Computing i Capacity Computing z wykorzystaniem nakladki User-level Overlay. Pierwszy
przypadek obejmuje koordynacje, dużej liczby zadań o bardzo krótkim czasie wykonania dla obliczeń zwiazanych
z planowaniem nowych standardów nadawania cyfrowego
,
w ramach konferencji RRC06 Miedzynarodowej
Unii Telekomunikacyjnej (ITU). Drugi
,
przypadek obejmuje priorytezacje, zadań oraz selekcje, zasobów obliczeniowych dla symulacji Lattice QCD w fizyce teoretycznej dla potrzeb eksperymentów na cieżkich
jonach
,
(LHC, RHIC).
Niniejsza praca stanowi wklad do badań nad sposobami zwiekszenia
jakości uslug
,
zwiazanych
z przetwarzaniem zadań w systemach gridowych na poziomie użytkownika
,
i aplikacji. Zostalo zademonstrowane, iż istotnie jest to możliwe poprzez wyjaśnienie
podstaw teoretycznych wplywu metody późnego wiazania
zasobów oraz wdrożenie z
,
sukcesem nakladki User-level Overlay w wielu praktycznych zastosowaniach naukowych.

