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Анотацiя. Для забезпечення вимог користувачiв з продуктивностi та ефективностi виконання завдань
грiд - система повинна реалiзувати ефективний алгоритм розподiлу завдань мiж доступними на даний
час обчислювальними ресурсами. Основна мета такого балансування навантаження в грiд-системi - скоротити час виконання завдання користувача i забезпечить ефективнiсть використання обчислювальних
ресурсiв для виключення ситуацiї, коли однi ресурси простоюють, а iншi перевантаженi виконанням завдань користувачiв.
Доповiдь присвячена питанням побудови брокерiв для грiд-середовища на рiвнi метапланувальника.
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1 Вступ
Платформа Nordugrid ARC[1] – реалiзацiя так званого “middleware” - посередника мiж клiєнтом та програмним забезпеченням обчислювального ресурсу. Суть цього шару полягає в тому, що middleware надає
єдиний iнтерфейс для подачi завдань на виконання i контролю за виконанням, отже для клiєнтської
сторони не є необхiдним реалiзовувати всi можливi iнтерфейси обчислювальних вузлiв.
В Nordugrid ARC є можливiсть подачi завдання напряму на обчислювальний елемент, що не завжди є
ефективним, оскiльки в момент подачi невiдома завантаженiсть цього елементу, отже, бiльш ефективним
рiшенням є використання брокерiв – програмних компонентiв, що перенаправляють завдання на обчислювальний елемент, на якому вiн виконається найшвидше i з найменшим навантаженням для системи.

2 Архiтектура брокера в в Nordugrid ARC
Брокер[3] – це програмний модуль, що визначає найбiльш вiдповiдний ресурс, на якому буде можливо
запустити деяку задачу. В системi Nordugrid ARC даний програмний модуль знаходиться на клiєнтському
боцi i аналiзує данi, отриманi з iнформацiйної системи.
Модуль брокера для ARC складається з двох типiв класiв:
• базовий клас брокера, який реалiзує операцiю мiнiмiзацiї списка знайдених кандидатiв для виконання завдання ( множини об’єктiв класу ExecutionTarget ).
• спецiалiзованi брокери, що реалiзують iнтерфейс базового класу згiдно необхiдного алгоритму
Пошук ресурсiв, ща здатнi виконати завдання проводить об’єкт класу TargetGenerator, який повертає список ресурсiв-кандидатiв. Метод PreFilterTargets проводить спiвставлення i порiвняння об’єктiв у
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списку для видалення дублiкатiв або ресурсiв з неповною вiдповiднiстю для виконання завдання або неповною iнформацiєю, опублiкованою даним ресурсом. Пiсля проведення фiльтрацiї списку ресурси мають
бути сортованi у порядку, в якому найбiльш вiдповiдний для виконання завдання ресурс ставиться на
початок. Алгоритми сортування реалiзуються у класах, що наслiдуються вiд базового класу брокера (
клас Broker ), а саме в методi SortTargets класiв-наслiдникiв.
Брокери, реалiзованi в Nordugrid ARC
• Random – проводить сортування кандидатiв випадковим чином;
• Benchmark – проводить сортування згiдно даних оцiнки продуктивностi ресурсi, яка задається у
виглядi строки в налаштуваннях кластеру. При вiдсутностi показника продуктивностi у налаштуваннях ресурса використовується строка CINT2000.
• FastestQueueBroker – сортує список кандидатiв в залежностi вiд коефiцiенту заповненостi черги ресурсу (наприклад, довжина черги, подiлена на загальну кiлькiсть процесорiв). При наявностi в бiльш
нiж одного кандидата черги довжиною 0 даний брокер запускає базовий алгоритм балансування навантаження.
• Data – даний брокер сортує ресурси згiдно об’єму даних, що вже зберiгаються в кешу обчислювального ресурсу, який представляє ExecutionTarget. Загальна iдея даного брокера: завдання мають подаватись на тi ресурси, на яких необхiднi данi вже знаходяться в кешу, таким чином, зменшуючи навантаження на мережу. Для отримання iнформацiї про кеш використовується iнтерфейс CacheCheck
для сервiсу A-REX.
Приклад запиту CacheCheck для сервiсу A-REX:
<CacheCheck>
<TheseFilesNeedToCheck>
<FileURL>http://knowarc1.grid.niif.hu/storage/Makefile</FileURL>
<FileURL>ftp://download.nordugrid.org/test/README</FileURL>
</TheseFilesNeedToCheck>
</CacheCheck>
Приклад вiдповiдi на запит CacheCheck для сервiсу A-REX:

<CacheCheck> <TheseFilesNeedToCheck>
<FileURL>http://knowarc1.grid.niif.hu/storage/Makefile</FileURL>
<FileURL>ftp://download.nordugrid.org/test/README</FileURL> </TheseFilesNeedToCheck>
</CacheCheck>
<CacheCheckResponse> <CacheCheckResult> <Result>
<FileURL>http://knowarc1.grid.niif.hu/storage/Makefile</FileURL> <ExistInTheCache>true</ExistInTheCac
</Result> <Result>
<FileURL>ftp://download.nordugrid.org/test/README</FileURL> <ExistInTheCache>true</ExistInTheCache>
<FileSize>176</FileSize> </Result>
</CacheCheckResult> </CacheCheckResponse>
Реалiзацiя власного брокера в системi ARC
Для побудови власного брокера треба розробити клас-наслiдник вiд Arc::Broker. Наведемо приклад
декларацiї класу, побудований на основi класу Arc::RandomBroker. Файли, в яких знаходяться реалiзацiї
брокерiв знаходяться в директорiї $ARC_ROOT/src/hed/acc/Broker/ , декларацiя та реалiзацiя класу
Arc::Broker — в $ARC_ROOT/src/hed/libs/client
#ifndef __ARC_MyBroker_H__
#define __ARC_MyBroker_H__
#include <arc/client/Broker.h>
namespace Arc {
class MyBroker
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: public Broker {
public:
MyBroker(const UserConfig& usercfg);
~MyBroker();
static Plugin* Instance(PluginArgument *arg);
protected:
virtual void SortTargets();
};
} // namespace Arc
#endif // __ARC_MyBroker_H__
Методом класу, в якому проходить сортування цiльових обчислювальних ресурсiв у порядку спадання
вiдносно їх вiдповiдностi вимогам запиту, є SortTargets. Список PossibleTargets, яким манiпулює цей метод
об’явлений в класi Arc::Broker i передається в дочiрнiй клас шляхом наслiдування. Пiсля завершення
сортування слiд виставити TargetSortingDone = true; , що показує те, що сортування завершено.
#ifdef HAVE_CONFIG_H
#include <config.h>
#endif
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
#include <arc/client/ExecutionTarget.h>
#include "MyBroker.h"
namespace Arc {
MyBroker::MyBroker(const UserConfig& usercfg)
: Broker(usercfg) {}
MyBroker::~MyBroker() {}
Plugin* MyBroker::Instance(PluginArgument *arg) {
BrokerPluginArgument *brokerarg = dynamic_cast<BrokerPluginArgument*>(arg);
if (!brokerarg)
return NULL;
return new MyBroker(*brokerarg);
}
void MyBroker::SortTargets() {
std::list<ExecutionTarget*>::iterator iter = PossibleTargets.begin();

logger.msg(VERBOSE, "Matching against job description, following targets possible for MyBroker: %

for (int i = 1; iter != PossibleTargets.end(); iter++, i++)
logger.msg(VERBOSE, "%d. Cluster: %s; Queue: %s", i, (*iter)->DomainName, (*iter)->ComputingSha
int i, j;
std::srand(time(NULL));
for (unsigned int k = 1; k < 2 * (std::rand() % PossibleTargets.size()) + 1; k++) {
std::list<ExecutionTarget*>::iterator itI = PossibleTargets.begin();
std::list<ExecutionTarget*>::iterator itJ = PossibleTargets.begin();
for (int i = rand() % PossibleTargets.size(); i > 0; i--)
itI++;
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for (int i = rand() % PossibleTargets.size(); i > 0; i--)
itJ++;
std::iter_swap(itI, itJ);
}
logger.msg(VERBOSE, "Best targets are: %d", PossibleTargets.size());
iter = PossibleTargets.begin();

for (int i = 1; iter != PossibleTargets.end(); iter++, i++)
logger.msg(VERBOSE, "%d. Cluster: %s; Queue: %s", i, (*iter)->DomainName, (*iter)->ComputingSha
TargetSortingDone = true;
}
} // namespace Arc
Останнiй крок: внести опис брокера в масив PLUGINS_TABLE_NAME,що знаходиться у файлi DescriptorsBroker.cpp:
#ifdef HAVE_CONFIG_H
#include <config.h>
#endif
#include
#include
#include
#include

"FastestQueueBroker.h"
"RandomBroker.h"
"BenchmarkBroker.h"
"DataBroker.h"

Arc::PluginDescriptor PLUGINS_TABLE_NAME[] = {
{ "FastestQueue", "HED:Broker", 0, &Arc::FastestQueueBroker::Instance },
{ "Random", "HED:Broker", 0, &Arc::RandomBroker::Instance },
{ "Benchmark", "HED:Broker", 0, &Arc::BenchmarkBroker::Instance },
{ "Data", "HED:Broker", 0, &Arc::DataBroker::Instance },
{ NULL, NULL, 0, NULL }
};
В якостi алгоритму сортування в українському сегментi (приблизно 20 кластерiв) [5][6] достатньо використати стандартну реалiзацiю алгоритму швидкого сортування std::qsort зi стандартних бiблiотек C++
[2].
На даний момент модуль балансування в Nordugrid ARC використовує виключно данi щодо кластерiв,
отриманi з iнформацiйної системи ARC Infosys. Але в ARC 1.0 введено можливiсть розробки сервiсiв,
що запускаються в цiй платформi. Таким чином, можливе отримання додаткових вiдомостей щодо обчислювальної системи кластеру ( наприклад, стану окремих вузлiв в серединi самого кластеру) для бiльш
ефективної полiтики балансування.
На разi в українському сегментi використовується алгоритм випадкового вибору, що є статичним, тобто
не враховує поточного стану обчислювального ресурсу. Отже, потрiбнi алгорими з бiльшими можливостями. Для ефективного розподiлу завдань серед кластерiв слiд :
* визначити набiр характеристик, за якими буде проводитись оцiнка завантаженостi обчислювального
кластеру;
* розробити порядок крокiв для ранжування списку кластерiв та вiдсiювання тих кластерiв, що не
пiдходять пiд вимоги завдання, для якого ведеться пошук кластеру призначення.

3 Висновки
Серед алгоритмiв балансування навантаження ресурсiв грiд-системи можна розрiзнити статичнi i динамiчнi в залежностi вiд параметрiв, що враховуються пiд час прийняття рiшення про призначення i
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виконання завдання. В статичному пiдходi використовується середньостатистична iнформацiя про роботу системи, iгноруючи її поточний стан. Статичнi алгоритми частiше застосовуються для балансування
перiодичних завдань з жорсткими вимогами щодо часу завершення. Напроти, динамiчнi алгоритми виконують балансування в реальному часi i динамiчно визначають можливiсть полiпшення балансування
навантаження з врахуванням вже призначених для оброблення i розподiлених задач. Оскiльки серед задач в грiд-середовищi перiодичними є меншiстю, бiльш доцiльно використовувати динамiчнi алгоритми.
Задача розподiлу ресурсiв пов’язана не лише з вибором механiзму розподiлу, але, можливо, бiльше визначається iнформацiєю, доступною для брокера, i її актуальнiстю. Пiдтримка оновлення iнформацiї про
стан ресурсiв може бути досить дорогою i вартiсть її зростає разом iз розмiром системи. Чим краще
управлiння iнформацiйними потоками в грiд- системi, тим ефективнiший процес розподiлу ресурсiв. Це
положення можуть бути використанi для суттєвого полiпшення брокерських можливостей нового поколiння промiжного забезпечення NorduGrid ARC.
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