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Анотацiя. У роботi пропонується програмний стенд, який дозволяє швидко оцiнити ефективнiсть того чи
iншого планувальника та порiвняти рiзнi планувальники на певному наборi задач. Вводяться iндекси якостi
надання обчислювальних сервiсiв, якi порiвнюються на модельованих даних.
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1 Âñòóï
При проектуваннi високопродуктивної обчислювальної системи постає питання вибору оптимального алгоритму
планування черги обчислювальних задач, що найбiльш ефективно розподiляє ресурси мiж задачами, якi запускаються на даному кластерi.
Зазвичай планувальник обирається розробником чи адмiнiстратором кластера, виходячи з власного досвiду,
досвiду користувачiв або шляхом натурних випробувань рiзних планувальникiв на кластерi. Щоб отримати статистично значимий результат натурного випробування, необхiдно проводити його тривалий перiод часу. Нна кластерi, який використовується реальними користувачами, вiдсутня можливiсть порiвняти роботу планувальника на
одному наборi задач, а тому складно застосувати формальний критерiй порiвняння, який залежить вiд конкретного
набору задач. Крiм того, результати порiвнянь планувальникiв, отриманi в ходi натурних випробувань на одному
кластерi, можуть бути незастосовними на iншому.
Для розв’язання цiєї проблеми авторами був створений стенд для моделювання поведiнки суперкомп’ютера
з кластерною архiтектурою. На одному потужному обчислювальному вузлi стенд дозволяє моделювати до 1000
обчислювальних вузлiв, а також пришвидшувати час виконання вiртуальних задач в будь-яку кiлькiсть разiв без
суттєвої втрати точностi. Стенд створений на основi технологiї вiртуалiзацiї, яка використовує незначну кiлькiсть
процесорних ресурсiв для роботи кожного вiртуального вузла.
Вхiдними даними для стенду є набiр з n задач, якi описуються трiйками чисел {(qi , ri , ci ), i = 1, . . . , n}, де
qi – час постановки задачi в чергу, ri – час виконання, ci – кiлькiсть вузлiв, необхiдних задачi для виконання.
Такi данi на реальному кластерi отримуються пiсля аналiзу статистики виконання задач, якi надає планувальник
кластера. У результатi роботи стенду отримуються моменти початку роботи кожної задачi {si , i = 1, . . . , n}. Цi
данi в подальшому використовуються для аналiзу якостi роботи планувальника.
Авторам вдалось змоделювати поведiнку планувальникiв на кластерi з пiковою продуктивнiстю до 380 ТФлопс,
використовуючи лише один потужний вузол (4 восьмиядерних процесора з частотою 3 ГГц), що еквiвалентно продуктивностi кластерiв з 50-60 мiсць списку TOP-500 станом на червень 2011 року [1]. Для аналiзу результатiв
експериментiв створено спецiальне ПЗ.
Основнi характеристики стенду:
• вiртуалiзацiя до 1000 вiртуальних вузлiв на одному реальному обчислювальному вузлi;
• додатковi реальнi вузли дозволяють масштабувати стенд до 10000-50000 вiртуальних вузлiв;
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• масштабування часу в 20-50 разiв;
• можливiсть встановлення рiзних планувальникiв та їх порiвняння на одному наборi задач;
• автоматичний збiр та обробка результатiв запускiв вiртуальних задач.

2 Iíäåêñè îöiíþâàííÿ ÿêîñòi ñåðâiñó
Якiсть надання сервiсу з високопродуктивних обчислень можна визначати рiзними шляхами. Це може бути наявнiсть рiзноманiтного прикладного ПЗ, зручнiсть керування власною чергою задач та файлами, швидкiсть обмiну
даними мiж кластером та термiналом користувача, надiйнiсть роботи кластера вцiлому тощо. У данiй роботi ми
зосередимось лише на одному аспектi якостi кластера, який вимiрюється чисельно, – перiодi очiкування ресурсiв.
Кластер з необмеженою кiлькiстю вузлiв повинен миттєво обробляти запит користувача на отримання ресурсiв
i одразу запускати задачу на виконання. Зрозумiло, що в реальнiй ситуацiї так не вiдбувається. Реальний кластер
має систему черг задач та спецiальнi алгоритми для керування чергами. Кожен алгоритм по-своєму визначає приорiтетнiсть запуску кожної задачi.
Часто у користувачiв виникає потреба контролювати хiд виконання задач, особливо на початку запуску, щоб
переконатись у вiдсутностi помилок. У таких випадках час очiкування задачi у черзi, з точки зору користувача,
є втраченим марно. У данiй роботi ми сформулювали iндекси, якi кiлькiсно виражають середнiй час очiкування
ресурсiв обчислювальними задачами. Цi iндекси можна обчислювати та порiвнювати для рiзних кластерiв та планувальникiв на одному наборi задач.
При розглядi iндексiв ми виходили з наступних неформальних мiркувань. ”Зручнiсть” сервiсу в нашому розумiннi полягає у деякому компромiсi мiж часом, який прийнятно зачекати перед тим, як отримати дозвiл на
виконання задачi, та самим обсягом отриманих ресурсiв (часом виконання задачi та кiлькостi вузлiв). Важко вказати точну формулу, скiльки має чекати користувач, i яка межа часу чекання є прийнятною. Наступнi мiркування
є спробою отримати такий компромiс.
Розглянемо набiр задач {(qi , si , ri , ci ), i = 1, . . . , n} за дослiджуваний перiод [0, T ], якi запускаються на N вузловому кластерi. Вважаємо, що час виконання задачi бiльший за одну часову одиницю. Це логiчне припущення,
оскiльки на практицi основну масу ресурсiв споживають задачi з великим часом виконання.
Введемо наступнi iндекси. Середнiй час очiкування ресурсiв:
n

1X
(si − qi ),
n i=1

W =

середнiй час очiкування, зважений на час виконання задачi:
n

W1 =

1 X si − qi
,
n i=1 ri

середнiй час очiкування, зважений на порядок тривалостi виконання:
n

W2 =

1 X si − qi
.
n i=1 ln ri

Усi iндекси тою чи iншою мiрою описують час очiкування ресурсiв. Менше значення iндексу означає кращий сервiс.
Розглянемо спочатку iндекс W – звичайне середнє арифметичне часу чекання. Недолiком цього iндексу є те,
що вiн не враховує, що ймовiрнiсть видiлення ресурсiв спадає при їх збiльшеннi. З iншого боку, для ”довгих” задач,
якi обчислюються, наприклад, тиждень, очiкування у одну або двi години не впливає на комфортнiсть сприйняття
сервiсу.
Для бiльш коректного порiвняння ми вводимо iндекси W1 та W2 , якi показують кiлькiсть часу, яку очiкує
задача, нормовану часом її виконання або порядком тривалостi.
Iдея введення iндексiв W1 та W2 проста. Вони позбавленi одного з недолiкiв iндексу W , а саме: враховується
довжина задачi. Але W1 та W2 не враховують розмiр задачi. Наступними мiркуваннями вводиться iндекс, який
буде мiстити i цей фактор. Для його обчислення потрiбно отримати оцiнку ймовiрностi звiльнення необхiдної
кiлькостi ресурсiв.
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Позначимо ξ(t) – випадковий процес, що означає кiлькiсть зайнятих ресурсiв у момент t, ξ(t) ∈ {0, . . . , N },
де N – загальна кiлькiсть вузлiв кластера. Процес ξ(t) є кусково сталим з випадковими моментами стрибкiв. У
момент запуску задачi процес збiльшується на її розмiр, у момент закiнчення задачi – вiдповiдно зменшується.
Для спрощення будемо вважати, що розподiл вiльних ресурсiв в кожен момент часу t не залежить вiд t. Позначимо F (x) – функцiя розподiлу зайнятих вузлiв ξ(t). Тодi ймовiрнiсть негайного запуску задачi на c вузлiв дорiвнює
ймовiрностi, що кiлькiсть зайнятих вузлiв не перевищує N − c, що в свою чергу рiвне F (N − c + 1). Ми не робили жодних припущень щодо F , а лише обчислювали емпiричну функцiю розподiлу F̂ (x) на основi спостережень
наступним чином.
На практицi час постановки задачi в чергу, час початку роботи та час закiнчення дискретнi, обчислюються в
секундах. На iнтервалi [0, T ] щосекунди вимiряємо кiлькiсть зайнятих ресурсiв. Це нескладно зробити на основi
даних {(ci , si , ri ), i = 1, . . . , n}:

ξ(t) =

n
X

ci It∈[si ;si +ri ) ,

t ∈ 0, . . . , T ,

i=1

тут I означає iндикатор. На основi вибiрки {ξ(t), t ∈ {0, . . . , T }} отримуємо емпiричну функцiю розподiлу:
T

F̂ (x) =

Iндекс

1 X
Iξ(t)<x .
T + 1 t=0

n

W3 =

1 X (si − qi )
F̂ (N − c + 1)
n i=1
ri

означає середнiй час очiкування, зважений на час виконання та ймовiрнiсть миттєвого отримання ресурсiв для
задачi даного розмiру.
На практицi обчислення F̂ (x) для великої кiлькостi задач вимагає значних обчислень. Спрощено можна вважати
ймовiрнiсть завантаження ресурсiв рiвномiрною на множинi {0, . . . , N } та розглядати iндекс
n

W4 =

X (si − qi )(N + 1 − ci )
1
,
n(N + 1) i=1
ri

який простiше обчислюється.
Очевидно, що усi наведенi вище iндекси залежать вiд кластера, на якому виконуються задачi, набору цих задач
та планувальника, який їх розподiляє. Тому коректне порiвняння планувальника можливе лише на одному кластерi
для одного набору задач, який має бути досить великим та репрезентативним. В тестовий набiр мають потрапляти
основнi типи задач за кiлькiстю вузлiв та часом виконання, якi найчастiше запускаються користувачами даного
кластера. Гарнi результати порiвняння також дають набори реальних задач, якi запускались на кластерi протягом
значного перiоду часу (кiлька рокiв).

3 Òåñòîâi ðåçóëüòàòè
В ходi експерименту ми порiвнювали два популярних менеджери ресурсiв Torque [2] та Slurm [3], причому Torque
працював в режимi FIFO, а Slurm – в режимах Backfill та FIFO. Стенд моделював роботу кластера з 166 вузлiв та
1328 ядер.
Алгоритм планування FIFO (First In First Out) забезпечує принцип простої черги, коли задачi отримують ресурси
строго в тiй послiдовностi, в якiй вони з’явилися в черзi. Цей алгоритм пiдтримується планувальниками Torque та
Slurm.
Алгоритм планування Backfill є розвитком FIFO i пiдтримується менеджером ресурсiв Slurm. Особливiсть
Slurm Backfill полягає в тому, що вiн може пропускати позачергово задачi з низьким прiоритетом за умови, що
це не затримує виконання задач з високим прiоритетом. Цей спосiб ефективний у тому випадку, якщо користувачi
точно вказують обмеження за часом виконання задачi.
В якостi тестової послiдовностi задач була обрана статистика роботи кластера СКIТ-3 Iнституту кiбернетики
iменi В.М. Глушкова НАНУ за 10 мiсяцiв 2010 року. Для прискорення роботи стенду використовувався коефiцiєнт
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Ðèñ. 1. Ãðàôiê åìïiðè÷íî¨ ôóíêöi¨ ðîçïîäiëó çàéíÿòèõ âóçëiâ äëÿ Torque FIFO

часу рiвний 20, що дозволило скоротити моделювання до двох тижнiв. Моделювання зводилося до запуску на
стендi задач, аналогiчних оригiнальним за кiлькiстю зайнятих вузлiв та часом виконання.
Тестова послiдовнiсть складалась з 32567 задач, реальна довжина яких перевищувала 20 секунд. Ця вимога
пов’язана з округленням моментiв запуску та виконання до найближчої 20-секундної подiлки. Параметри тестової
послiдовностi наведенi в таблицi 1.

Ñåðåäíié ÷àñ ðîáîòè çàäà÷i, ãîäèí
Íàéìåíøà êiëüêiñòü âóçëiâ
Íàéáiëüøà êiëüêiñòü âóçëiâ

12
1
100

Òàáë. 1. Ïàðàìåòðè òåñòîâî¨ ïîñëiäîâíîñòi

На стенд по черзi встановлювалися рiзнi менеджери ресурсiв i алгоритми планування: Torque FIFO, Slurm
Backfill та Slurm FIFO.
Для кожного з трьох випадкiв на стенд завантажувалась тестова послiдовнiсть задач таким чином, щоб зiмiтувати для планувальника моменти появи задач та необхiдну кiлькiсть ресурсiв точно так само, як це вiдбувається
на реальному кластерi. Пiсля запуску вiртуальнi задачi ”виконувались” необхiдну кiлькiсть часу, пiсля чого припинялись. Стенд зупиняв свою роботу пiсля завершення останньої задачi у тестовiй послiдовностi.
Журнал запускiв задач опрацьовувався, вiдновлювався масштаб часу та проводилось обчислення усiх вищезгаданих iндексiв.
На рис. 1 зображена емпiрична функцiя розподiлу зайнятих вузлiв для планувальника Torque FIFO. Вона поводить себе подiбно до функцiї розподiлу для рiвномiрного розподiлу крiм останнього значення в точцi x = 166, що
вiдповiдає повному завантаженню кластера.
Емпiричнi функцiї розподiлу зайнятих вузлiв для Slurm FIFO та Slurm Backfill незначно вiдрiзняються вiд емпiричної функцiї розподiлу для Torque FIFO, (див. рис. 2). Вiдмiтимо, що ймовiрнiсть завантаження не бiльше x
вузлiв, де x ∈ [20; 40] ∪ [110; 165], для Slurm Backfill вища, нiж у Torque FIFO. У випадку порiвняння емпiричних
функцiй розподiлу Torque FIFO та Slurm FIFO бачимо, що, за деякими виключеннями, вiдповiдна ймовiрнiсть вища
у Torque FIFO, нiж у Slurm FIFO.
Результати порiвняння iндексiв для рiзних планувальникiв наведенi в таблицях 2 та 3. Цифри в таблицi 2 округленi до цiлого для полегшення сприйняття, цифри в дужках означають рiзницю з Torque FIFO. Бачимо явну пе-
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Ðèñ. 2. Ðiçíèöi åìïiðè÷íèõ ôóíêöié ðîçïîäiëó

ревагу алгоритму Torque FIFO, який краще поводиться навiть у порiвняннi зi Slurm FIFO, що може вказувати на
кращу реалiзацiю алгоритму FIFO у планувальника Torque. У таблицi 3 бачимо, що Torque FIFO видiляє ресурси
зовсiм по-iншому, кiлькiсть задач, якi отримують ресурси одразу вдвiчi менша за той самий показник у обох версiй
Slurm. При цьому Torque FIFO має менший середнiй час очiкування W .

W
W1
W2
W3
W4

Torque FIFO
28597
83
351
62
83

Slurm Backll
31748 (+11%)
101 (+21%)
417 (+19%)
74 (+21%)
100 (+21%)

Slurm FIFO
33035 (+16%)
105 (+26%)
434 (+23%)
80 (+29%)
104 (+26%)

Òàáë. 2. Ïîðiâíÿííÿ iíäåêñiâ äëÿ ðiçíèõ ïëàíóâàëüíèêiâ

Torque FIFO
19,56%

Slurm Backll
41,5%

Slurm FIFO
41,05%

Òàáë. 3. Âiäñîòîê çàäà÷, ÿêi îòðèìàëè ðåñóðñè îäðàçó

4 Âèñíîâêè
Побудовано програмний стенд для моделювання роботи кластера та перевiрки параметрiв взаємодiї програмних
систем, встановлених на кластерi, якi не вимагають реальної обчислювальної потужностi. Стенд застосований для
практичної перевiрки роботи двох популярних менеджерiв ресурсiв та трьох алгоритмiв планування: Torque FIFO,
Slurm FIFO та Slurm Backfill. Введено та обгрунтовано кiлька чисельних iндексiв для порiвняння ефективностi
роботи планувальникiв в сенсi часу очiкування надання ресурсiв. За результатами порiвняння однозначну перевагу
отримав алгоритм Torque FIFO, оскiльки в середньому вiн забезпечив бiльш ефективний розподiл ресурсiв мiж
задачами.
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Порiвнюючи однаковi алгоритми планування (FIFO), можна сказати, що в Torque FIFO реалiзований краще,
оскiльки в середньому забезпечує на 11% менший час очiкування задач у черзi.
Алгоритму Slurm Backfill вдається краще впоратись з потоком задач, що збiльшується, вiн швидше надає вузли
новим задачам, забезпечуючи найбiльший вiдсоток задач з нульовим очiкуванням.
Розроблена методика i побудований стенд дозволяють пiдiбрати планувальник, найбiльш ефективний для кожного кластера. Зокрема, правильно пiдiбраний планувальник дозволяє пiдвищити енергоефективнiсть кластера,
ефективнiсть проходження обчислювальних задач.

Ëiòåðàòóðà
[1] http://top500.org.
[2] TORQUE Resource Manager. http://www.clusterresources.com
[3] SLURM Resource Manager. https://computing.llnl.gov/linux/slurm/overview.html
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