где T – интервал, на котором вычисляется усредненное значение интенсивности трафика;
tk – паузы между отдельными кадрами на интервале t, t  T  ; P  t , T  – совокупность

интервалов времени между отдельными кадрами на интервале от t, t  T  . Поскольку
между отдельными кадрами Ethernet должны обязательно присутствовать межкадровые
интервалы (минимальная величина которых зависит от типа интерфейса), то функция
P  t , T  обладает тем свойством, что 0  P  t , T   T . Поэтому величина f (t , T ) принимает
значения в нормированном интервале 0  f (t , T )  1 . Показатель интенсивности трафика в
виде функции f (t , T ) позволяет более адекватно оценить эффективность использования
ресурсов канала связи при передаче различных типов данных, в том числе, данных
реального времени.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ GRID-СИСТЕМ
Анотація. Розглядаються системи на основі технології GRID, їх переваги та
недоліки, досліджуються можливості впровадження технології для обчислення
ресурсномістких задач, перспективи переходу до розподілених мереж та їх доцільність.
Метою даної роботи є дослідження систем GRID для обчислення великих об’ємів
даних. Аналіз доцільності використання технології у різних ситуаціях, порівняння систем
типу GRID з існуючими суперкомпьютерами та аналіз можливості переходу на
децентралізовані мережі.
В часи стрімкого розвитку інформаційних технологій та науки, дослідження
потребують багато обчислювальних ресурсів, а використання суперкомпьютерів для одної
задачі не завжди є доцільним з економічної точки зору. В таких умовах з’явилася потреба
у розвитку мереж GRID, які дозволяють ефективно використовувати обчислювальні
ресурси компьютерів та суперкомпьютерів. На сьогоднішній день GRID системи широко
використовуються у ряді наукових проектів [1].
Створення GRID -середовища має на увазі розподіл обчислювальних ресурсів за

територіально розділеним хостам, на яких встановлено спеціалізоване програмне
забезпечення для того, щоб розподіляти завдання по вузлам і приймати їх там, повертати
результати користувачеві, контролювати права користувачів на доступ до тих чи інших
ресурсів, здійснювати моніторинг ресурсів, і так далі. Загальнодоступні ресурси можуть
включати обчислювальні вузли та / або вузли зберігання даних [2].
Ця система для передачі програм і даних використовує стандартні канали та
протоколи (Ethernet, SDH, ATM, TCP / IP, MPLS тощо.). Переваги GRID особливо значущі
для задач, де допускається розпаралелювання розрахунків.
Мережі на основі GRID можуть використовуватись для:
 Поліпшення використання існуючих обчислювальних ресурсів, шляхом
зменшуючи адміністративних витрат, пов'язаних з управлінням розподіленими
гетерогенними інформаційними системами.
 Прискорення процесу пакетної обробки даних.
 Управління робочим завантаженням доступних ресурсів.
 Для зниження вартості виконання великих і складних робочих завдань.
 Забезпечення безпечного доступу до даних у великих розподілених системах.
 Придбання додаткової обчислювальної потужності і додатків на основі
принципу запитів (званого "utility computing"), щоб задовольнити запити обчислювальної
потужності в разі пікових потреб і забезпечити доступ до додатків на основі вільної
підписки.
 Більш простого взаємодії з внутрішніми або зовнішніми організаціями.
 Зменшення складності та вартості управління системами / пам'яттю / мережею
[3].
У даний час GRID – це єдиний ефективний засіб роботи з надвеликими об’ємами та
потоками даних, які розподіляються та оброблюються практично в усьому світі,
науковими колективами. Як приклад, можна навести використання систем GRID у роботі
Великого адронного колайдера. На його детектори поступає дуже великий об’єм даних, і
далі у режимі оф лайн оброблюються спеціальним образом. На цьому етапі неможливо
обійтись без використання GRID обчислень, адже тільки вони дозволяють паралельно
використовувати компьютерні мережі університетів та наукових лабораторій по всьому
світі для ресурсомісткої, у плані процесорного часу, задачі [4].
У роботі був проведений комплексний аналіз систем на основі технології GRID з
точки зору економічної доцільності, виграшу у продуктивності обчислень у порівнянні з
суперкомпьютерами. Визначені сильні та слабкі місця, випадки у яких використання
таких систем буде максимально доцільним.
Висновки:
1. У розподілених динамічних віртуальних організаціях спільне координоване
використання ресурсів, різних за своєю структурою, підтримується технологіями та
інфраструктурами Grid. Це дозволяє створювати обчислювальні віртуальні
системи, які здатні підтримувати спільно достатній рівень обслуговування, в тому
числі з географічно розосереджених компонентів, що використовуються в різних
організаціях із різними умовами та правилами роботи. Ресурси спільного доступу –
це не тільки обмін файлами, але і прямий доступ до комп’ютерів та програмного
забезпечення, доступ до даних, необхідних для спільного рішення проблем у науці,
бізнесі та промисловості. Інтернет є готовим ринком, розвиток якого гарантує
країні з високим інтелектуальним та освітнім потенціалом достатній рівень
конкурентної здібності на міжнародних ринках, що необхідно для досягнення
високого життєвого рівня і процвітання.
2. Найбільш доцільно використовувати GRID для моделювання та обчислення задач,
повязаних з обчисленням великих об’ємів даних, що не потребують обробки даних
у реальному часі, тому що, у такому випадку, слабким місцем усієї системи буде

пропускна спроможність мережі, а затримки у каналі передачі даних зроблять
обчислювальну інформацію неактуальною.
3. Технологія GRID, вирішуючи свої проблеми, сама стає рушійною силою при
розробці нових мережевих технологій
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