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Проблеми розподілених обчислень та шляхи їх 
вирішення 

 
В статті розглядаються проблеми розподілених обчислень та можливі шляхи їх вирішення. З 

початком розвитку обчислювальних мереж і появою Інтернету, з’явилась велика кількість віддалених 
сервісів які пропонують свої наявні обчислювальні ресурси. З одного боку, в результаті такої співпраці, 
можна вирішити проблему недостатності власних апаратних ресурсів, але, з другого боку, виникає ряд 
проблем, а саме: відсутність стандартів та алгоритмів розробки і моделювання як головних засобів 
побудови систем розподілених обчислень; відсутність універсальних і зручних інструментів розробки 
додатків; технічні проблеми та обмеження, які визначаються існуючими на даний час технічними 
рішеннями для побудови систем обробки даних з відносно високою продуктивністю; мала кількість і 
вузька направленість задач які б могли приносити прибуток. Означені проблеми потребують 
комплексного вирішення.   
розподілені обчислення, обчислювальні ресурси,  алгоритми, моделювання 
 

Постановка проблеми. На теперішній час існує велика кількість часто 
використовуваних сервісів користувача пов’язаних з активними дослідженнями та 
розробками. Серед них можна виокремити найбільш важливі, які спонукають розвиток 
галузі розподілених обчислень. До таких відносять:  

– паралельні обчислення;  
– розподілені обчислення; 
– бази даних і розподілені файлові системи;  
– обчислювальні ферми або ферми майнінга. 
 Вказані вище сервіси забезпечують розвиток головних ознак розподілених 

обчислювальних систем. Такими ознаками є:  
– організація обчислювального процесу;  
– забезпечення обслуговування;  
– можливість зберігання даних;  
– відмовостійкість;  
– забезпечення постійного доступу. 
З початком розвитку обчислювальних мереж і появою Інтернету, з’явилась 

велика кількість віддалених сервісів які пропонують свої наявні обчислювальні 
ресурси. З одного боку, в результаті такої співпраці, можна вирішити проблему 
недостатності власних апаратних ресурсів, але, з другого боку, виникає ряд проблем, а 
саме:  

– відсутність стандартів та алгоритмів розробки і моделювання як головних 
засобів побудови систем розподілених обчислень;  

– відсутність універсальних і зручних інструментів розробки додатків;  
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– технічні проблеми та обмеження, які визначаються існуючими на даний час 
технічними рішеннями для побудови систем обробки даних з відносно високою 
продуктивністю;  

– мала кількість і вузька направленість задач які б могли приносити прибуток і 
потребують комплексного вирішення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із способів вирішення 
складних обчислювальних задач  з використанням певної кількості комп’ютерів 
об’єднаних в паралельну обчислювальну систему є застосування розподілених 
обчислень[1]. Прикладом такої системи є високопродуктивні кластерні пристрої, 
оснащені обчислювальними вузлами. Існує велика кількість задач, що потребують 
використання розподілених обчислень серед яких, в зв’язку з їх актуальністю, можна 
виокремити наступні: 

– структурне та імітаційне моделювання об’єктів і проведення аналізу 
складних систем; 

– числові розв’язки систем диференціальних рівнянь великої розмірності з 
багатьма змінними; 

– керування складними технологічними процесами в режимі online в умовах 
невизначеності; 

– обробка великих масивів інформації та інші [2]. 
В деяких галузях розподілені обчислення дозволили звичайним користувачам  

Інтернету досягнути потужностей які не можуть собі дозволити світові IТ–компанії, що 
мають власні суперкомп’ютери [3]. 

На теперішній час існує декілька прикладних областей які використовують 
розподілені обчислення і пливають на їх розвиток:  

– соціальні мережі;  
– хмарні сервіси;  
– пошукові системи;  
– online–ігри [4];  
– проекти “добровільних обчислень” [5,6].  
Постановка завдання. Під час організації обчислень пов’язаних з обробкою 

даних, важливим питанням є раціональний розподіл даних  з точки зору ефективного  
вирішення задачі. Звичайні користувачі цим не займаються, так як, частіше всього, 
вони використовують готові рішення для своїх задач.  

Навіть при створенні нових розподілених систем професійними програмістами, 
специфіка прикладних областей повністю не враховується.  

Тобто, створювані програмні продукти, не передбачають можливості 
адаптування до конкретних задач користувачів, хоча робота в цьому напрямку значно 
активізувалась [7,8]. 

Вирішення проблем універсальності застосування розподілених обчислень 
лежить у створенні методик розробки програмних продуктів і створенні узагальнених 
рішень які були б придатними для застосування в різних галузях досліджень. 

Виклад основного матеріалу. На теперішній час виділяють декілька напрямків 
вирішення проблеми універсальності розподілених обчислень: 

– оптимізація архітектури та алгоритмів взаємодії з метою використання 
відкритого мереженого простору для обміну даними; 

– створення і розвиток нових протоколів мережі обміну даними; 
– налаштування швидкого доступу до даних в процесі обчислень; 
– розробка нових універсальних методів моделювання і їх застосування в 

процесі розробки додатків для розподілених обчислень; 
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– створення універсальних програмно–апаратних засобів для побудови систем 
розподілених обчислень; 

– узагальнення і інтеграція методів вирішення конкретних задач для створення 
передумов вирішення узагальненої задачі в межах розподілених обчислень.  

– застосування модульної архітектури яка забезпечуватиме можливість 
гнучкості системи і її розвиток, що суттєво може спростити процес створення додатків 
і розширити коло користувачів. 

Потрібно відмітити, що створення модульних систем потребує певних 
передумов, а саме: 

– побудови гнучкої системи з масштабованою архітектурою; 
– механізмів балансування навантаження, які б працювали автоматично; 
– можливості використання прикладними програмістами та звичайними 

користувачами.   
Засобами розробки додатків  для розподілених обчислень є різноманітні 

бібліотеки (GLOBE [9]) та інтегровані середовища розробок такі як IDE, або 
спеціалізоване програмне забезпечення у вигляді платформ для обчислень (BIONIC 
[10]). В той же час відсутні універсальні інструменти яким була в властива простота та 
зручність з широким колом застосування розподілених обчислень. Більшість розробок 
починається з “чистого аркуша” і значна частина зусиль і ресурсів скеровується на 
реалізацію повної інфраструктури системи, замість того, щоб зосередитись на 
створенні конкретного алгоритму чи підсистеми. Тобто універсальність програмно–
апаратних засобів побудови систем розподілених обчислень дозволить спростити і 
пришвидшити процес розробки додатків. 

Однією із основних проблем розподілених обчислень є повільний розвиток 
високошвидкісного мереженого обладнання яке могло б конкурувати із внутрішніми 
з’єднаннями. Збільшення швидкості передачі даних з використанням застарілих 
технологій неможливе по ряду технологічних і фізичних причин [11]. Дослідження в 
галузі розробки нових протоколів передачі даних і їх оптимізація проводяться, але 
остаточного рішення поки не існує [12].  

Процес розробки розподіленого програмного забезпечення потребує створення 
великої кількості елементів керування і взаємо зв’язків між ними. Тут можна виділити 
декілька основних проблем, а саме: 

– спроможність забезпечення конфіденційності з’єднання і конфіденційності 
даних користувача; 

– забезпечення захисту системи від несанкціонованого зовнішнього та 
внутрішнього впливу; 

– підтримка цілісності та відмовостійкості системи.  
Вирішення означених вище проблем потребує застосування різноманітних 

методів моделювання з визначеними стандартами та близьких до реальності, але таких 
методів на даний час не існує [13]. 

Висновки.  В статті проведено огляд проблем розподілених обчислень та 
можливі шляхи їх вирішення. Показано, що такі фактори як: відсутність стандартів та 
алгоритмів розробки і моделювання як головних засобів побудови систем розподілених 
обчислень; відсутність універсальних і зручних інструментів розробки додатків; 
технічні проблеми та обмеження, які визначаються існуючими на даний час технічними 
рішеннями для побудови систем обробки даних з відносно високою продуктивністю; 
мала кількість і вузька направленість задач, значно вливають на розвиток технологій 
розподілених обчислень і потребують комплексного вирішення.  
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Problems of Distributed Computing and Ways to Solve Them 

The article considers the problems of distributed computing and possible ways to solve them. With the 
beginning of the development of computer networks and the advent of the Internet, a large number of remote 
services have appeared that offer their available computing resources. On the one hand, as a result of such 
cooperation, it is possible to solve the problem of insufficiency of own hardware resources, but, on the other 
hand, there are a number of problems, namely: lack of standards and algorithms of development and modeling as 
the main means of building distributed computing systems; lack of universal and convenient application 
development tools; technical problems and limitations, which are determined by the currently existing technical 
solutions for the construction of data processing systems with relatively high performance; small number and 
narrow focus of tasks that could generate income and require a comprehensive solution. 

One of the main problems with distributed computing is the slow development of high-speed network 
equipment that could compete with internal connections. Increasing the data transfer rate using outdated 
technologies is impossible for a number of technological and physical reasons. Research in the field of 
development of new data transmission protocols and their optimization is carried out, but the final decision does 
not yet exist 

When organizing calculations related to data processing, an important issue is the rational distribution 
of data in terms of effective problem solving. Ordinary users do not do this, because most often they use ready-
made solutions for their tasks. Even when creating new distributed systems by professional programmers, the 
specifics of application areas are not fully taken into account. That is, the created software products do not 
provide the ability to adapt to specific tasks of users, although work in this direction has significantly intensified. 
The solution to the problems of universality of the application of distributed computing lies in the creation of 
methods for software development and the creation of generalized solutions that would be universal and suitable 
for use in various fields of research. 
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