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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 1 

Актуалност на проблема 

Дисертационният труд е фокусиран върху изследването на потенциала 

на метаевристиката за създаване на комбинаторни ресурсни брокери за 

разпределение на ресурсите в рамките на ГРИД, както и създаването на 

архитектурата на ресурсен брокер, който да осигурява оптимални или 

субоптимални разпределения на ресурсите в рамките на предефинирано 

време. Проблемът за създаване на ефективни ресурсни брокери е 

изключително актуален и при центровете за данни и облачните изчисления. 

Този проблем е комбинаторен, с NP сложност, и решаването му с 

увеличаване на размера на данните се характеризира с експоненциално 

нарастване на изчислителното време (предизвиква т.нар. „експлозивен взрив“ 

на изчисленията и респ. на изчислителното време). Решаването на този 

проблем с точните методи за комбинаторно време води до изключително 

нарастване на системното време за планиране на ресурсите и затова е 

необходимо да се приложат методите на изкуствения интелект и конкретно 

метаевристични методи, базирани на популации и инспирирани от 

природата. 

Цел на дисертационния труд, основни задачи и методи за изследване 

Основната цел на дисертационния труд е да са изследват възможностите на 

метаевристиката за създаване на комбинаторни ресурсни брокери за 

разпределение на ресурсите в рамките на ГРИД и да се предложи проект на 

архитектурата на ресурсен брокер, който да осигурява оптимални или 

субоптимални разпределения на ресурсите в рамките на предефинирано 

време. 

Основната цел се постига посредством решаването на следните задачи: 

1.   Да се направи изследване и сравнителен анализ на парадигмите и 

формалните подходи за ресурсен мениджмънт в ГРИД и в резултат 

да бъде направен избор на метаевристичен алгоритъм за 

имплементиране на функционалността на ресурсния брокер. 

2.   Да се предложи проект на архитектурата на ресурсен брокер в 

ГРИД и съответен сценарий за взаимодействието на ресурсния 

брокер с услугите в ГРИД.  

3. Да се синтезират метаевристични алгоритми за генериране на 

разпределения на ресурсите в ГРИД на основата на предложен модел 

на планирането на ресурсите. 

4. Да се верифицира работоспособността и изследва ефективността на 

предложените метаевристични алгоритми за разпределение на 

ресурсите в ГРИД на основата на експериментални данни. 

Методите за решаване на поставените задачи обхващат приблизителните 

методи за оптимизация на комбинаторни проблеми,конкретно метаевристика. 

 

                                                
1 Информацията по тази част е с препоръчителен обем 2-3 страници 
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Научна новост 

Научната новост е в прилагането на методите на метаевристиката за 

планиране на ресурсите във високо производителни изчислителни 

инфраструктири, конкретно социални поведенчески модели на колективния 

интелект, инспирирани от природата, адаптирането на метафората, 

параметризацията на алгоритмичните рамки, създадените модели на 

паралелни изчисления. Принос е архитектурния проект на ресурсен брокер в 

ГРИД и създадения релевантен сценарий за взаимодействието на ресурсния 

брокер с услугите в дигиталната среда на ГРИД.  

Практическа приложимост 

Практическата полезност е в приложимостта на създадените 

метаевристични изчислителни модели за имплементиране на планиращата 

програма на ресурсните брокери на високо производителни изчислителни 

инфраструктири като ГРИД, центрове за данни и облачни изчисления. 

  Апробация 

Научните резултати са представени на международна научна 

конференция и на списания, Computer & Communications Engineering Journal 

и IN SILICO INTELLECT SCIENTIFIC както и на  двуезично академично 

списание "Правен Преглед". 

Публикации 

Основни постижения и резултати от дисертационния труд са публикувани 

в 6 публикации свързани с дисертационния труд (5 от тях са  в научни 

списания, и 1- на международна научна конференция) 

Структура и обем на дисертационния труд 

Дисертационният труд е в обем от 173 страници, като включва увод, 4 

глави за решаване на формулираните основни задачи, списък на основните 

приноси, списък на публикациите по дисертацията и използвана литература. 

Цитирани са общо 284 литературни източници, като 250  са на латиница и 4 

на гръцки, а останалите са интернет адреси. Работата включва общо 66 

фигури. Номерата на фигурите и литературните източници в автореферата 

съответстват на тези в дисертационния труд.  
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ГЛАВА 1. ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ГРИД 

В първа глава е направено изследване и сравнителен анализ на 

парадигмите и формалните подходи за ресурсен мениджмънт в ГРИД. 

Анализът е осъществен в следните аспекти:  

ИНФРАСТРУКТУРА, АРХИТЕКТУРА И ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ. 

Архитектурата OGSA [13] (Open Grid Services Architecture) се разработва от 

инициативи на САЩ и Европа с цел да се дефинират базови услуги за широк 

спектър области като: 

 Системно управление и автоматизация 

 Мениджмънт на работен товар/производителност 

 Сигурност 

 Мениджмънт достъпност/услуги 

 Управление на логическите ресурси 

 Услуги за клъстериране 

 Управление на свързването 

 Управление на физическите ресурси  

Инфраструктурата на GRID [14] трябва да осигурява по-богата 

функционалност от Интернет. Средствата на GRID използват услугите, 

предлагани от инфраструктурат. GRID предлага нещо повече от общо 

ползване и разпределяне на данни и изчислителни ресурси.   

GRID предлага: 

 Научни портали [17] – дават възможност да се прилагат нови методи за 

решаване на проблеми като могат да се използват софтуерни пакети 

посредством отдалечен достъп чрез Web браузъри или лесно сваляни 

програми. Самите софтуерни пакети могат да бъдат изпълнявани на 

отдалечени подходящи компютри в рамките на GRID. Научни портали, 

изградени за областта на биологията, компютърната химия, и др. 

 Разпределени изчисления – компютърни клъстери, дори и високо 

скоростни работни станции и мрежи, обработващи паралелни програми, 

могат да осигурят значителни изчислителни мощности (агрегати от 

изчислителни ресурси), напр. системата Entropia Inc’s FightAIDSAtHome 

използва повече от 30000 компютри за анализ на кандидатите за лекарство  

  Анализ на широкомащабни данни – тези проблеми обикновено се 

характеризират с потенциален паралелизъм по данни, напр. при ядрената 

физика експериментите изискват десетки хиляди процесора и стотици 

терабайта дисково пространство за съхранение на междинните резултати 

 Computer-in-the-loop instrumentation – инструменти, използвани в науката, 

като телескопи, синхротрони, и електронни микроскопи, генерират големи 

потоци от данни, които се архивират за обработка и последващ анализ в 

квази-реално време. 

 Работа в екип (колаборация) – осигурява се възможност за обединяване и 

общо ползване не само на данни и на изчислителни мощности, а също така и 

на човешки експертизи.  
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Стандартните протоколи, дефиниращи съдържанието и 

последователността на обмена на съобщения за заявки за отдалечени 

операции са значимо средство за постигане на оперативна съвместимост 

(interoperability), от която системите GRID силно зависят [15]. 

От важно значение са приложните програмни интерфейси (APIs), които 

дефинират стандартни интерфейси за библиотеки от кодове и улесняват 

изграждането на компонентите на GRID, като дават възможност 

компонентите на кода да се използват многократно. 

Архитектурата на ГРИД [29] е показана на фиг.1.10. Архитектурата на 

ГРИД обхваща последователност от слоеве с различна ширина. Централният 

слой – ресурси и протоколи – съдържа относително малък брой ключови 

протоколи и приложни програмни интерфейси, които трябва да бъдат 

имплементирани навсякъде. Другите слоеве, по принцип, могат да съдържат 

произволен брой компоненти. 

 

 
          Фиг.1.10 Архитектура на ГРИД 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ В GRID. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ 

ИКОНОМИКИ.  Грид изчислителните икономики (GRID computational 

economies) прилагат икономическия подход при разпределението и 

управлението на ресурсите в ГРИД [30,31,32]. Относителната стойност на 

ресурса се определя от предлагането и търсенето. Цената на даден ресурс се 

определя от неговата стойност относно стойността на условна единица 

ресурс и се измерва в пари (currency):  

Пари → цена → стойност 

Приемаме, че стойността на парите се определя от отделен ресурс, 

който има една и съща стойност за всички агенти. Относителната стойност 

се измерва акуратно при достигане на равновесие на пазара. Точно измерване 

на стойността на ресурс може да се определи, когато предлагането му на 

дадена цена е равна на търсенето му при същата цена. Един от основните 

проблеми при ГРИД изчислителните икономики е, че търсенето, 

предлагането и цените имат дискретни стойности и следователно, не може да 

се осигури непрекъснатост. GRID търговията налага необходимост от 

създаване на нова метрика за измерване на ефективността на GRID, 

основана на принципите на изчислителната икономика. 

СРЕДСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ

БРОКЕРИ НА КАТАЛОЗИ, 

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ

СИГУРЕН ДОСТЪП ДО 

РЕСУРСИ И УСЛУГИ

РАЗНООБРАЗНИ РЕСУРСИ

(КОМПЮТРИ, ДИСКОВЕ, МРЕЖИ, И СЕНЗОРИ)



7 

 

G-търговията може да се основава на функциите на предлагането 

(producer supply functions) или на функциите на търсенето (consumer demand 

functions). 

Проектираният ресурсен брокер се базира на аналитични модели на 

доставчиците на процесорно време, модели на доставчиците на дисково 

пространство, както и аналитични модели на купувачите на процесорно 

време и на дисково пространство. 

Концептуалният модел за G-търговията на основата на аналитични 

модели на доставчиците и консуматорите е показан на фиг.1.11. 

G-ТЪРГОВИЯ

АГЕНТИ

СТОКИ

ПРОДАВАЧИ – 

ДОСТАВЧИЦИ 

НА РЕСУРСИ

ПРОЦЕСОРНО 

ВРЕМЕ - 

СЛОТОВЕ

ДИСКОВО 

ПРОСТРАНСТВО 

- ФАЙЛОВЕ

КУПУВАЧИ – НА 

РЕСУРСИ

(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ПАЗАРЕН 

МЕХАНИЗЪМ

rateavgratecapable __ 

pricemeanpricecurrent __ 

ПЕЧАЛБА

НАЛИЧНИ СРЕДСТВА

АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ

ЦЕНИ ($G)
РАВНОВЕСИЕ

ТЪРСЕНЕ=ПРЕДЛАГАНЕ

ФУНКЦИИ НА 

ПРЕДЛАГАНЕТО И 

ТЪРСЕНЕТО

 

 

Фиг. 1.11 Концептуален модел за G-търговията на основата на аналитични 

модели на доставчиците и консуматорите 

 

Пазари на ГРИД услуги. Средата може да бъде обща за GRID под 

формата на отворен пазар или средата може да бъде затворена и входът 

контролиран – частен клуб. Средата се нарича пазар и програмата, 

управляваща пазара, се нарича собственик на пазара. В средата на ГРИД 

могат да съществуват множество индивидуални пазари, всеки със собствени 

правила за членство. Собственикът на пазара може да бъде участник в пазара 

– доставчик, консуматор, или трета доверена страна. 

Нови услуги могат да се добавят и доставката на някои стари услуги 

може да бъде прекратявана. Системата на услугите никога не достига 

стабилност. Съществува възможност за предоставяне и на комплексни услуги 

посредством комбиниране на услуги. Възможно е и създаването на нови 

виртуални организации – групиране на доставчици за предоставяне на нова 

услуга.  
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Автоматизирана система за договаряне на услуги. Основните аспекти 

са протокол за договаряне, обект на договаряне и модел на вземане на 

решения от агента.  

ГЕНЕТИЧНИ АЛГОРИТМИ. Генетичните алгоритми [36,37,38] са 

адаптивни евристични алгоритми за търсене, инспирирани от природата и 

основани на идеите за еволюцията, естествен подбор и генетиката. Основната 

концепция е да се симулират еволюционните процеси в естествените 

системи, особено тези, които следват принципите на Чарлз Дарвин за 

оцеляване на най-добрите. Генетичните алгоритми осигуряват възможност за 

интелигентно използване на случайно търсене в дефинирано пространство на 

търсене за решаването на даден проблем. Те предлагат иновационен 

изчислителен модел и са въведени са като изчислителна аналогия на 

адаптивните системи. 

При генетичните алгоритми хромозомите представляват набор от гени, 

които кодират променливи. Всяка хромозома представлява допустимо 

решение на поставената задача. Индивид и вектор на променливите ще бъдат 

използвани като понятия, еквивалентни на хромозома. Гените от своя страна 

могат да бъдат кодирани с булеви, целочислени, с плаваща запетая и 

стрингови променливи, както и всяка тяхна комбинация. Типът на 

кодирането се определя от спецификата на конкретната задача. 

ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ С ОБЩА ПАМЕТ. Приложният 

програмен интерфейс OpenMP осигурява на програмистите изключително 

дружелюбен интерфейс за разработката и изпълнението на многонишкови 

приложения.  OpenMP изисква компилатор, поддържащ API OpenMP, като 

такива компилатори понастоящем се ограничават до компилаторите на 

C/C++ и Fortran.  

Понастоящем OpenMP е стандарт за програмиране с обща памет и 

осигурява съвкупност от директиви за компилатора, които му помагат 

ефективно да структурира паралелната програма, и библиотека от 

поддържащи функции.  

OpenMP e стандарт за програмиране с обща памет. Представлява API 

(Application Programming Interface) за паралелно програмиране на 

мултипроцесори. Включва множество директиви за компилатора и 

библиотека от поддържащи функции.  

ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В  ГРИД И EGEE. 

Отворената архитектура на ГРИД и инфраструктурата за управление на 

изчисления и данни  представляват непознат за правната наука предмет на 

регламентация. Резултатите на е-Науката и е-Изследванията, които могат да 

се отнасят до всички форми на човешкото знание, са огромно 

предизвикателство пред инерционния характер на правото като наука, на 

съвременното национално и общностно законодателство и на практиката по 

приложението му.  
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Технологиите на е-Науката в зависимост от търсенето могат практически 

да се отнасят до всички области на живота - хуманитарни науки,  социални 

науки, изкуства и прочее, чрез възприетия правната логика и изисква 

съответната бърза реакция в правотворчеството днес, за да се предотврати 

натрупването на отрицателна практика. 

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Основната цел на дисертационния труд е да са изследват възможностите 

на метаевристиката за създаване на комбинаторни ресурсни брокери за 

разпределение на ресурсите в рамките на ГРИД и да се предложи проект на 

архитектурата на ресурсен брокер, който да осигурява оптимални или 

субоптимални разпределения на ресурсите в рамките на предефинирано 

време. 

Основната цел се постига посредством решаването на следните задачи: 

1.  Да се направи изследване и сравнителен анализ на парадигмите и 

формалните подходи за ресурсен мениджмънт в ГРИД и в резултат да бъде 

направен избор на метаевристичен алгоритъм за имплементиране на 

функционалността на ресурсния брокер. 

2.  Да се предложи проект на архитектурата на ресурсен брокер в ГРИД, и 

съответен сценарий за взаимодействието на ресурсния брокер с услугите в 

ГРИД.  

3. Да се синтезират метаевристични алгоритми за генериране на 

разпределения на ресурсите в ГРИД на основата на предложен модел на 

планирането на ресурсите. 

4. Да се верифицира работоспособността и изследва ефективността на 

предложените метаевристични алгоритми за разпределение на ресурсите в 

ГРИД на основата на експериментални данни. 

 

Изводи 

 

1. Анализирани са основните аспекти на ГРИД – инфраструктура, 

архитектура и обществен модел. 

2. Разгледани са основните подходи при разпределение на изчислителните 

ресурси в ГРИД. 

3. Анализиран е концептуалният модел на изграждането на пазари на ГРИД 

услуги. 

4. Представени са концепцията и метафората на генетичните алгоритми. 

5. Разгледани са основните аспекти на паралелното програмиране с обща 

памет и приложния програмен интерфейс OpenMP. 

6. Анализирани са основните аспекти на защитата на интелектуалната 

собственост в ГРИД и EGEE – субекти на защитата и правна уредба 

7. Формулирани са целта и основните задачи на дисертационния труд. 
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ГЛАВА 2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ В 

ГРИД 

 

ПАРАДИГМИ И ФОРМАЛНИ ПОДХОДИ ЗА РЕСУРСЕН 

МЕНИДЖМЪНТ В ГРИД. Основните цели на разпределението и 

управлението на ГРИД ресурсите са ефективност, стабилност и скалиране. 

Прилагат се две фундаментални парадигми: (1) Централизирано управление 

на ресурсите, и (2) Локално управление на приложенията. 

Основният недостатък на централизирано управление на GRID ресурсите 

е, че не подлежи на скалиране – ресурсният брокер е тясно място (единична 

точка на отказ). При локалното управление на GRID приложенията 

съществува риск от получаване на “нестабилни разпределения на ресурсите”, 

поради конкуренцията на приложенията за заемане на ресурси. 

Формалните подходи за ресурсния мениджмънт в ГРИД са два: теория 

на управлението и пазарен подход. Теорията на икономическите системи е 

по-удачна за приложение, тъй като обяснява промените в поведението на 

цялостната система на основата на поведението на компонентите. 

Терминът ГРИД ресурсен мениджмънт – (Grid Resource Management - 

GRM) специфицира множеството функционалности, които са необходими за 

интегрирането на наличен пул ресурси  в средата на Grid и осигуряването на 

средства за достъп до ресурсите.  

СИНТЕЗ НА МОДЕЛ НА ПЛАНИРАНЕТО, БАЗИРАН НА 

МЕТАДАННИ. 

Синтезираният модел за планиране е представен на фиг.2.6. 

Предложеният модел за планиране използва метаданни под формата на 

наредени форми атрибут/стойност. Метаданните се асоциират с описанието 

на ресурсите и приложенията.  

Моделът на ресурсите осигурява абстракции при описанието на 

характеристиките и производителността на хостове, набори данни, 

софтуерни компоненти, и мрежови връзки. 

 Хост се моделира като двойка {host ID, описание}. 

 Набор данни се моделира като тройка {dataset, описание, host ID}. 

 Копие на набора данни (реплика) се моделира като тройка 

{Replica_dataset, описание, host ID}. 

 Софтуерен компонент се описва като тройка {software ID, описание, 

host ID}. 

Моделът на приложението се представя с метаданните на задачите му  

{task_ID, dataset_ID_IN, dataset_ID_OUT, software_ID, параметри, описание, 

host_ID} 

Една задача на приложението е абстрактна, ако се реферират абстрактни 

ресурси. Приложението се нарича абстрактно ако съдържа поне една 

абстрактна задача. Преди планирането се създават инстанции на абстрактни 

задачи, които подлежат на планиране.  
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Входът на модела за планиране съдържа:  

(1) три множества Dinput, Sinput, и Hinput, съдържащи описанието на входните 

данни, софтуерните компоненти и виртуалните (абстрактните) хостове, изисквани 

да се изпълни заданието;  

(2) описание на абстрактното задание jobinput {task_ID, dataset_ID_IN, 

dataset_ID_OUT, software_ID, параметри, описание, host_ID}; 

(3) функция за оптимизация на производителността Perf_Opt. 
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Фиг.2.6 Модел на планиране 
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ЗАДАЧА 1

ЗАДАЧА 2 ЗАДАЧА 3

ЗАДАЧА 4

{task_1,D1_IN,D1_OUT,

S1,PARAM1,COST1,

 host_ID:NULL}

{task_2,D2_IN,D2_OUT,

S2,PARAM2,COST2, 
host_ID:NULL}

{task_3,D3_IN,D3_OUT,

S3,PARAM3,COST3,

 host_ID:NULL}

{task_4,D4_IN,D4_OUT,

S4,PARAM4,COST4, 

host_ID:NULL}

 

Фиг.2.7 Представяне на абстрактни задачи в рамките на примерно 

приложение под формата на насочен ацикличен граф на приложението 

 

Изходът на модела за планиране съдържа: 

(1) три множества Doutput, Soutput, и Toutput, съдържащи описанието на входните 

данни, софтуерните компоненти и задачите; 

(2) времеви график, показващ стартовото време за всяка задача на заданието 

съобразен със зависимостите между задачите в рамките на заданието.  

Множествата Doutput, Soutput и Toutput, описват инстанции на елементите на 

задачите от множеството jobinput. 
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ЗАДАЧА 1

ЗАДАЧА 2

ЗАДАНИЕ

НИШКА 2.1.1

НИШКА 2.1.2

ПРОЦЕС 2.1

НИШКА 4.1.3

НИШКА 4.1.4

НИШКА 4.1.1

НИШКА 4.1.2

ПРОЦЕС 4.1

НИШКА 1.1.1

НИШКА 1.1.2

ПРОЦЕС 1.1

ХОСТ 1 ХОСТ 3

НИШКА 3.1.3

НИШКА 3.1.4

НИШКА 3.1.1

НИШКА 3.1.2

ПРОЦЕС 3.1

НИШКА 3.2.3

НИШКА 3.2.4

НИШКА 3.2.1

НИШКА 3.2.2

ПРОЦЕС 3.2

ХОСТ 2

ХОСТ 4

ЗАДАЧА 3

НИШКА 4.2.3

НИШКА 4.2.4

НИШКА 4.2.1

НИШКА 4.2.2

ПРОЦЕС 4.2

ЗАДАЧА 4

 

 

Фиг.2.8 Планиране на ресурсите за изпълнение на примерното задание 

от фиг.2.7 
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ПРОЕКТИРАНЕ НА АРХИТЕКТУРАТА НА РЕСУРСНИЯ БРОКЕР. 

Архитектурата на предложения ресурсен брокер включва три базови модула: 

картограф, оценител цена/ресурси и диспечер (фиг.2.9).  
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Фиг.2.9 Архитектура на ресурсния брокер 

 

Предназначението на картографа е да конструира план на базата на 

абстрактните задачи. Картографът включва два основни компонента: 

алгоритъм за планиране на ресурсите и комбинатор (matchmaker). Ролята на 

комбинатора е да открие най-добрата комбинация от предлаганите ресурси за 

удовлетворяване на изискванията на конкретната заявка. При вземането на 

решение картографът използва описанието на ресурсите и оценките, 

изготвени от оценителя цена/ресурси.  
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Оценителят цена/ресурси получава информация за наличните ресурси 

от колектора за данни относно тяхната настояща и бъдеща наличност, 

производителност и цена за използване. Оценителят изчислява стойностите 

на оценъчните функции на базата на получената информация от колектора и 

необходимото време за изпълнение на заявката. 

Диспечерът осъществява дейностите по планирането. Той получава 

абстрактните задачи, изисква съответните планове от картографа, и 

комуникира с услугите за управление на изпълнението (execution management 

services) за стартиране изпълнението на заявката. По време на изпълнението 

на заявката диспечерът получава съобщения (известявания) от услугите за 

надзор на заданията (job supervision services) за важни събития и също така, 

при необходимост препланира неизпълнените части от збира аданието.  

За всяка планирана за изпълнение задача, диспечерът осъществява 

следните дейности: 

1. Събира информация за характеристиките и производителността на 

наличните ресурси; 

2. Прави селекция на ресурсите, които могат да се използват за 

изпълнението на задачите, на основата на ресурсното описание и 

информацията за производителността; 

3. Конструиране на възможни варианти за планиране; 

4. Избор на оптимално планиране от създадените варианти по 

отношение на производителността. 

5. Подава заявка за изпълнение на задачата. 

6. Осъществява мониторинг на изпълнението на задачите; 

Осъществява препланиране (адаптиране) на изпълнението на задачите в 

съответствие с новопостъпила информация за статуса на задачата и 

наличните ресурси. 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА 

РЕСУРСНИЯ БРОКЕР С УСЛУГИТЕ В ГРИД 

Трите базови модула на предложения ресурсен брокер комуникират 

посредством Р2Р технология, тъй като в общия случай могат да бъдат 

ситуирани на различни локации. И трите базови модула комуникират със 

следните ГРИД услуги: 

 Информационните услуги за ресурсите, тъй като им е необходима 

информация за наличните ресурси; 

  Услугите за управление на изпълнението (execution management 

services) за подаване на заявките за изпълнението на задачите; 

 Услугите на супервайзора на заданията (job supervision services) за 

мониторинг на изпълнението на заданията; 

 Услуги за управление на данните/мрежовите ресурси. 

Информационните услуги в ГРИД взаимодействат с ресурсния брокер като 

му предоставят информация за наличните ресурси, като тази информация се 

консумира от  ресурсния оценител и картографа. 

Диспечерът на ресурсния брокер подава заявки за изпълнение на задачи 

(инстанции) към услугите за управление на изпълнението.  
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Той взаимодейства, също така, със услугите за надзор на задачите, за да 

може да осъществи мониторинг над изпълнението на задачите. 

Диспечерът взаимодейства и с услугите за управление на 

данните/мрежовите ресурси като получава актуална информация за 

динамиката на наличността на ресурсите в ГРИД и в случай на отказ на 

ресурс, да направи препланиране на изпълнението на проблемната задача. 

На фиг.2.10 е показан сценарий за взаимодействието на ресурсния брокер с 

услугите в ГРИД като технологията за комуникация е Р2Р предвид 

ситуирането на услугите и брокера на различни локации. 

КАРТОГРАФ

ДИСПЕЧЕР

ОЦЕНИТЕЛ

ИНФО РЕСУРСИ

ИНФО РЕСУРСИ

СТАТУС НА ЗАДАЧА

ОТПАДАНЕ НА РЕСУРС

РЕСУРСЕН БРОКЕР ГРИДУСЛУГИ В ГРИД

ИНФОРМАЦИОННИ 

УСЛУГИ

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

СУПЕРВАЙЗОР 

НА ЗАДАНИЯТА

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ДАННИ/МРЕЖИ

ЗАЯВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 

Фиг.2.10 Сценарий за взаимодействието на ресурсния брокер с услугите в 

ГРИД 

 

Предложената архитектура на ресурсния брокер лесно се вписва в 

модела OGSA и релевантния подход за изграждане на ГРИД мидълуер, 

базиран на услуги, при който логиката за планиране на заданията и 

картографирането са разпределени между няколко услуги като Услугата за 

планиране на заданията EPS (Execution Planning Service) и Генератора на 

множеството на кандидатите CSG (Candidate Set Generator). Планирането се 

осъществява главно от услугата EPS и отчасти от услугата CSG. 
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ИЗВОДИ 

1. Направено е изследване и сравнителен анализ на парадигмите и 

формалните подходи за ресурсен мениджмънт в ГРИД. 

2. Синтезиран е модел на планирането на ресурсите, базиран на метаданни. 

3. Създаден е проект на архитектурата на ресурсен брокер в ГРИД, който 

включва три базови модула: картограф, оценител цена/ресурси и диспечер 

4. Предложен е сценарий за взаимодействието на ресурсния брокер с 

услугите в ГРИД, при който логиката за планиране на заданията и 

картографирането са разпределени между Услугата за планиране на 

заданията и Генератора на множеството на кандидатите. 

ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛГОРИТЪМА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА 

РЕСУРСИТЕ В ГРИД 

Дефиниране на функционалността на ресурсния брокер. Предлаганият 

ГРИД ресурсен брокер осигурява функционалност, която му дава 

възможност да участва в множество пазари за предоставяне на ГРИД услуги 

(фиг.3.1). Да предположим, че ресурсите на ГРИД инфраструктурата се 

предлагат и рекламират в 3 G-пазара – М1, М2, и М3, като съответно услугите 

се представят от агент-доставчик АД1 в пазар М1, агент-доставчик АД2 в 

пазар М2, и агент-доставчик АД3 в пазар М3. 

Собствениците на пазарите правят М1, М2, и М3 разпределението на 

ресурсите на основата на аукциони, като тази стратегия също се определя 

като пазарна.  
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Фиг.3.1 Ресурсите на ГРИД инфраструктурата се предлагат и 

рекламират в 3 G-пазара от три агента-доставчици. 
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Целта на алгоритъма за планиране е да се намери оптимално или 

субоптимално разпределение на изчислителните ресурси между заявките на 

приложенията за фиксиран интервал от време и затова е удачно използването 

на евристични или метаевристични подходи за осъществяването на 

ресурсния мениджмънт.  

Оптимизационният проблем за съставяне на графика на разпределяне 

на ГРИД ресурсите се състои в изготвянето на разпределение на 

процесорните ядра (слотове) и дисковото пространство (файлове) в рамките 

на фиксиран период от време, така че да се изпълнят успешно заданията на 

приложенията. 

Входът на планиращия алгоритъм обхваща следните параметри: 

 Фиксиран интервал от време за изпълнение на заданията, което се 

измерва в брой слайси време. 

 Процесорни ядра, представени с брой слотове. 

 Дисково пространство, представено с брой файлове. 

 Задания, които се изпълняват, представени с метаданни. 

Решението на проблема представлява график за изпълнението на 

заданията на предоставяните ресурси съгласно условията на сключения 

договор. 

Твърдите (задължителните) ограничения (hard constaints) включват: 

 Задания: Всички задачи на заданията трябва да бъдат планирани за 

изпълнение. Нарушение възниква, ако някоя задача на дадено задание не е 

включено в графика. 

 Последователност на задачите в заданията: редът на 

последователните задачи или секции от задачи в разпределението трябва да 

бъде спазен стриктно. 

 Задачи: за всяка задача в дадено задание разпределените ядра и 

съответно времевите слайси трябва да бъдат не по-малко от изискваните 

такива в спецификацията на абстрактното задание. 

 Заетост на ядрата: Две задания не могат да се изпълняват от едни и 

същи ядра едновременно. Нарушение е, когато в графика две задания се 

изпълняват на едно и също ядро (един и същи слот) по едно и също време (в 

рамките на един и същ времеви слайс). Всяко допълнително задание на 

същото ядро (слот) и по същото време (слайс време) се брои като 

допълнително нарушение. 

 Заетост на дисковото пространство: Две задания не могат да 

използват едни и същи файлове едновременно. Нарушение е, когато в 

графика две задания използват едно и също дисково пространство (един и 

същи файл) по едно и също време (в рамките на един и същ времеви слайс). 

Всяко допълнително задание, използващо същия файл и по същото време 

(слайс време) се брой като допълнително нарушение. 
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 Наличност на ядрата: Ако дадено ядро е заето с изпълнението на 

задание от друга заявка в даден слайс от време, то тогава се определя друг 

слайс, в който ядрото е налично (свободно). Разпределението на заданието за 

изпълнение от неналично ядро се счита за едно нарушение. 

 Наличност на файловете: Ако даден файл се използва от друго  

задание от друга заявка в даден слайс от време, то тогава се определя друг 

слайс, в който файлът е наличен (свободен). Разпределението на заданието за 

използване на неналичен файл се счита за едно нарушение. 

Незадължителни ограничения (soft constraints), наричани още 

предпочитания или преференции обхващат: 

 Капацитет на инфраструктурата: Броят на физическите ядра, 

разпределени за изпълнение на заданието, трябва да съответства на броя на 

ядрата, изисквани от абстрактното задание. Всяко ядро над определената 

бройка от абстрактното задание води до една наказателна точка.   

 Компактност на задачите в заданията: задачите в рамките на едно 

задание, трябва да бъдат планирани в непосредствена близост една до друга 

(т.е. в последователни слайса). За дадено задание се счита за нарушение 

всеки път, когато има задача, която не е близка до друга задача по отношение 

на времевите слайси. Всяка изолирана задача в рамките на едно задание се 

наказва с 2 наказателни точки. 

 Постоянство на ядрата: Задачи на дадено задание  трябва да бъдат 

изпълнявани на едни и същи ядра. Всяко различно ядро, използвано за 

задача, се брои за една наказателна точка. 

 Минимален брой слайси на задача – броят слайси, заделени за задача, 

не бива да надхвърля броя на слайсите в спецификацията. Всеки слайс в 

повече на задача, се наказва с 1 точка. 

 Минимални комуникационни дистанции: Задачите в рамките на едно 

задание се планират за изпълнение на ядра в рамките на един сървър, 

клъстер, сегмент, и т.н. Всяко отдалечено ядро (извън сървъра, клъстера, 

сегмента, и т.н.) се брои за една наказателна точка. 

Следователно, входът на алгоритъма е множеството от абстрактните 

задания, указващи последователността на задачите, броя на ядрата и 

съответно броя на слайсите време, за всяка задача. 

Изходът е времеви график за изпълнението на задачите на заданията на 

предоставената инфраструктура. 

Необходимо е всички решения да удовлетворяват всички твърди 

ограничения, дори ако е необходимо някои задания да останат 

неразпределени. Едно решение се дефинира като възможно, съществуващо 

решение (feasible) ако всички задачи на заданията са разпределени без да са 

нарушени твърдите ограничения. В противен случай, т.е. ако някое от 

твърдите ограничения е нарушено, качеството на решението се 

характеризира чрез дистанция от възможното решение (Distance to 

Feasibility - DTF).  
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Ако дадено решение удовлетворява твърдите ограничения (няма 

нарушения), следва да се провери за нарушения на предпочитанията 

(незадължителните ограничения).  

Качеството на решенията спрямо преференциите Soft Constraint 

Penalty (SCP) се определя на базата на  сумата от наказателни точки за 

всички нарушения. 

Общата оценка на качеството на получените решения се формира 

като първо решенията се сравняват относно нарушенията на твърдите 

ограничения по стойностите на техния DTF и само при положение, че имат 

равни стойности на параметъра  DTF, се сравняват по стойностите на 

параметъра SCP, отразяващ наказателните точки за нарушения на 

предпочитанията. 

СИНТЕЗ НА ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРИД РЕСУРСИ В МУЛТИМАРКЕТОВА СРЕДА. 

Кодиране на хромозомите: Избираме подход, при който гените са толкова 

на брой, колкото са възможните комбинации между ядрата и времевите 

слайси. Всеки ген (хромозома) представя конкретно разпределение на 

ресурсите и представлява матрица, в чиито редове са представени наличните 

ядра, а колоните представляват наличните времеви слайси. Всеки елемент от 

матрицата се маркира с Ji/Tj, където Ji е номера на заданието, а Ti - номера на 

задачата в заданието, която ще се изпълнява на специфицираното ядро за 

съответния времеви слайс. За възможни решения се приемат тези, които 

нямат нарушения на твърдите ограничения. Две възможни решения се 

сравняват относно наказанията за преференциите. По-добро е това решение, 

което има по-малко наказателни точки за нарушаване на преференциите и 

при което общото време за изпълнение на всички задания е по-малко. 

Следователно, най-доброто решение е такова разпределение, при което няма 

нарушение на твърдите ограничения, общото време за изпълнение на всички 

задания е минимално и броят на наказателните точки за нарушаване на 

преференциите е минимален. 

Жизнеспособността на всяко решение се определя по формулата: 

 (3.1) 

Където: 

Fitness – жизнеспособност на хромозомата; 

Time – общото време за изпълнение на всички задания; 

Npreference – общ брой на наказателните точки за нарушаване на 

преференциите. 

СИНТЕЗ НА МОДЕЛ НА ПАРАЛЕЛНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ. Целта на 

разработването на паралелна версия на генетичния алгоритъм за решаване на 

поставения проблем (генериране на ГРИД разпределения) е оптимизиране на 

времето за изпълнение на програмата. Причината да се търси подобна 

оптимизация е свързана с факта, че изпълнението на програмата е свързано с 

голям брой изчисления върху голям обем данни, а планирането на ресурсите 

трябва да се осъществява за малко време.  
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В настоящия паралелен алгоритъм е използван именно този подход, като 

следните задачи, част от алгоритъма, са разпределени между отделните 

нишки (ядра): 

 Генериране на произволни решения и формиране на начална популация 

– Този процес е свързан с изпълнението на голям брой еднотипни и 

независими операции. Затова работата по генерирането на отделните 

произволни решения е разделено между отделни нишки (ядра). 

 Изчисляване на жизнеспособността на всеки индивид – Този процес 

също е свързан голям брой изчисления – толкова колкото е размера на 

популацията. Отделните изчисления са независими, което създава 

предпоставка за разделянето им между нишките. Например при 

двупроцесорна система половината индивиди ще бъдат обработени от единия 

процесор, а другата половина от втория. 

 Кръстосване – Този процес е свързан с кръстосването на определен 

брой индивиди, притежаващи най-добра жизнеспособност. За целта всеки 

индивид се кръстосва с определен брой други индивиди. Като обработката на 

отделните индивиди, които ще бъдат кръстосвани с други, такива се разделя 

между нишките. 

 Мутация на определен брой произволно избрани индивиди. За целта по 

случаен принцип се избират индивиди, след което независимите операции по 

извършване на мутацията за всеки индивид се разделят между ядрата. 

На фиг.3.6 е представен синтезирания многонишков модел на 

изпълнение на паралелен генетичен алгоритъм за планиране на ГРИД 

ресурси. 

СИНТЕЗ НА МЕТАЕВРИСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ С КОЛОНИИ ОТ 

МРАВКИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРИД РЕСУРСИ В 

МУЛТИМАРКЕТОВА СРЕДА. Мравките в природата имат специфично 

колективно поведение: една мравка има ограничени възможности, но 

поведението на цялата колония е строго структурирано. Мравките от една 

колония са способни да намерят най-късия път от мравуняка до източник на 

храна, без да използват зрението си. Вместо това, те използват феромонни 

следи, които оставят по пътя си. Ако след това друга мравка се окаже 

наблизо, вероятността да продължи по пътя на предишни мравки е право 

пропорционална на количеството феромон, които те са оставили по пътя. 

Първият вариант на алгоритъма, който имплементира компютърен модел 

на поведението на мравките в природата за намиране на най-къс път до 

източник на храна е представен от Марко Дориго през 1992 г. с 

наименованието „Оптимизация с мравчени колонии“ (ACO – Ant Colony 

Optimization). Има две стратегии за актуализация на феромонната стойност – 

локална актуализация и глобална актуализация. В конкретния случай се 

прилага както локална, така и глобална актуализация на феромонните следи. 

Броят на мравките в колониите се приравнява на броят задачите в 

дефиницията на проблема. Мравките избират различни начални ходове. 
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Съставяне на маршрути 

Мравката обхожда всички възли, отговарящи на всички операции и така 

формира своя маршрут. От началния си ход нататък, тя започва да обхожда 

възлите по правилата. На всеки възел, тя динамично избира следващия, който 

да посети, като с него актуализира своята следваща операция и го прибавя 

към обиколката си. 

При придвижване към следващ възел: 

 Текущата операция се актуализира като следващата операция от 

предходния възел; 

 В множеството от следващи операции, текущата се замества с 

операцията, която е следваща по ред на изпълнение в задачата, на която 

тя принадлежи. 
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Фиг.3.6 Многонишков модел на изпълнение на паралелен генетичен 

алгоритъм за планиране на ГРИД ресурси 

 

Синтез на метаевристичен алгоритъм с изкуствени пчелни колонии за 

разпределение на ГРИД ресурси в мултимаркетова среда. Artificial Bee 

Colony (ABC) е сравнително нова метаевристика, представена през 2005 г. 

Представлява разновидност на Swarm алгоритмите, като е основа на 

поведението на пчелите при събирането на нектар. 
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Генериране на случайно решение 

Генерирането на случайно решение се изпълнява чрез функцията 

generateRandom(). 

Функцията изпълнява алгоритъма за откриване на безконфликтно 

решение. 

Изборът на операция се определя по следния начин: 

 определят се задачите, които имат освободени неразпределени 

операции; 

 чрез random генератор се избира една от задачите; 

 от избраната задача се избира първата неразпределена операция. 

При всяка нова избрана операция индексът на задачата й и индексът на 

операцията се добавят към решението. 

Генериране на съседно решение 

Генерирането на съседно решение се изпълнява чрез функцията 

generateNeighbour(). 

На функцията се подава дадено решение (последователност от 

операции). Под съседно решение се разбира такова решение, което да 

съвпада в определена част с подаденото.  

В настоящия алгоритъм за критерий за съседство се използва следното: 

 първите k от подадените n елемента се копират в съседното решение; 

 k+1-ят елемент се избира такъв, че да бъде различен от k+1-ят елемент 

на подаденото решение (избира се произволен от другите възможни за 

избор); 

 останалите елементи се избират на произволен принцип. 

  

ИЗВОДИ 

1. Дефинирана е функционалността на комбинаторния ресурсен брокер. 

2. Формулиран е проблемът за разпределение на изчислителните ресурси и 

дисковото пространство в ГРИД в рамките на фиксиран интервал от време. 

3. Синтезиран е генетичен алгоритъм за генериране на разпределения на 

ресурсите в ГРИД на основата на предложена метафора. 

4. Предложен е модел на паралелните изчисления за имплементация на 

синтезирания генетичен алгоритъм за разпределения на ресурсите в ГРИД. 

5. Синтезиран е метаевристичен алгоритъм с колонии от мравки за 

генериране на разпределение на ГРИД ресурси в мултимаркетова среда 

6. Предложен е модел на паралелните изчисления за имплементация на 

синтезирания метаевристичен алгоритъм с колонии от мравки за 

разпределения на ресурсите в ГРИД. 

7. Синтезиран е метаевристичен алгоритъм за разпределение на ресурсите в 

ГРИД на основата на оптимизация с изкуствени пчелни колонии 

8. Предложен е модел на паралелните изчисления за имплементация на 

синтезирания метаевристичен алгоритъм с изкуствени пчелни колонии за 

разпределения на ресурсите в ГРИД. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ ПРИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ АЛГОРИТМИ. На основата на 

паралелна многонишкова имплементация (С++, OpenMP) на синтезирания 

паралелен генетичен алгоритъм за разпределение на ГРИД ресурсите са 

направени експериментални изследвания за верификация и определяне на 

ефективността на предложения алгоритъм за разпределението на 40 ядра за 

изпълнението на 12 задания, всяко задание обхващащо по 15 задачи. 

Времето за изпълнение при различен брой ядра в системата при размер 

на популацията от 4000 индивида е показано на фиг.4.2. Експерименталните 

резултати показват, че с увеличаване броя на ядрата в системата времето за 

изпълнение намалява нелинейно. 

 

 
Фиг. 4.2 Време за изпълнение при 4000 индивида 

 

Ускорение и ефективност 

Ускорението показва колко по-бързо се изпълнява паралелният 

алгоритъм при наличие на повече от един процесора в мултипроцесорна 

система. 

Ефективността на паралелната обработка се определя като отношение на 

ускорението към броя на процесорите, участващи в паралелното решаване на 

проблема. На фиг.4.5 е представена ефективността при изпълнението на 

програмата върху различен брой процесори. Показана е ефективността при 

различен размер на популацията: 
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Фиг. 4.4 Ускорение при различен брой процесори (4000 индивида) 

 

 
 

Фиг. 4.5 Ефективност на паралелния генетичен алгоритъм 

 

 

Фиг. 4.6 Качество на решенията 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ ПРИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТАЕВРИСТИЧНИ АЛГОРИТМИ С МРАВЧЕНИ 

КОЛОНИИ. Освен редът за изпълнение на операциите (по Id) и общото 

време за тяхното завършване, изходните данни дават информация за 

големината на проблема (брой задачи, брой машини), броя на мравчени 

колонии, участващи в итерациите, броя на работните нишки и времето за 

изпълнение на алгоритъма. 

 

 

 

Фиг. 4.20 Графика на ускорението за 2, 4 и 8 ядра при различен размер на 

входните данни 

 

 

Фиг. 4.22 Графика на ефективността за 2, 4 и 8 процесора при различен 

размер на входните данни 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ ПРИ 

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МЕТАЕВРИСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ С ИЗКУСТВЕНИ 

ПЧЕЛНИ КОЛОНИИ. Направени са 30 експеримента с паралелната 

програмна имплементация (C++, MPI, OpenMP) за изследване на 

скалируемостта на алгоритъма с изкуствените пчелни колонии и качеството 

на получените решения. Използвани са конфигурации от 4 и 6 MPI 

многонишкови процеса, всеки с по 2 omp нишки.  

Гранични условия 

При изпълнението на алгоритъма се използват две основни гранични 

условия, които определят поведението му: 

 глобален брой итерации – определя броят цикли, които ще бъде 

извършвано търсенето; 

 максимум итерации без подобрение – определя след колко цикъла без 

подобрение трябва да бъде изоставен източникът. 
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Фиг. 4.27. Времената на изпълнение при различен брой на MPI 

процесите 
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ИЗВОДИ 

  

1. Синтезирани са паралелни метаевристични алгоритми (генетичен алгоритъм, 

алгоритъм с изкуствени мравчени колонии и алгоритъм с изкуствени пчелни 

колонии) за разпределение на ГРИД ресурсите 

2. Синтезираните метаевристични алгоритми (генетичен алгоритъм, алгоритъм 

с изкуствени мравчени колонии и алгоритъм с изкуствени пчелни колонии) 

за разпределение на ГРИД ресурсите са верифицирани на основата на 

паралелни програмни имплементации.  

3. Експериментално е изследвано скалирането на синтезираните паралелни 

метаевристични алгоритми за разпределение на ГРИД ресурсите на основата 

на паралелни програмни имплементации по отношение на времето за 

изпълнение спрямо броя на индивидите (агентите) в популацията и броя на 

изчислителните ядра. 

4. Направено е профилиране на паралелните изчисления и оценка на 

производителността и качеството на полученото решение. 

5. Направените експерименти доказват работоспособността и ефективността на 

синтезираните метаевристични алгоритми (генетичен алгоритъм, алгоритъм с 

изкуствени мравчени колонии и алгоритъм с изкуствени пчелни колонии) за 

разпределение на ГРИД ресурсите. 
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НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

Научно-приложните приноси на дисертационния труд са както следва: 

 

 Направено е изследване и сравнителен анализ на парадигмите и 

формалните подходи за ресурсен мениджмънт в ГРИД. 

 Синтезиран е модел на планирането на ресурсите, базиран на 

метаданни. 

 Създаден е проект на архитектурата на ресурсен брокер в ГРИД, 

който включва три базови модула: картограф, оценител цена/ресурси и 

диспечер 

 Дефинирана е функционалността на комбинаторния ресурсен брокер. 

 Формулиран е проблемът за разпределение на изчислителните ресурси 

и дисковото пространство в ГРИД в рамките на фиксиран интервал от време. 

 Синтезирани са паралелни метаевристични алгоритми (генетичен 

алгоритъм, алгоритъм с изкуствени мравчени колонии и алгоритъм с 

изкуствени пчелни колонии) за разпределение на ГРИД ресурсите, които са 

верифицирани на основата на паралелни програмни имплементации. 

Приложните приноси на дисертационния труд са както следва: 

 

 Предложен е сценарий за взаимодействието на ресурсния брокер с 

услугите в ГРИД, при който логиката за планиране на заданията и 

картографирането са разпределени между Услугата за планиране на 

заданията и Генератора на множеството на кандидатите. 

 Експериментално е изследвано качеството на решението, както и 

скалирането на синтезираните паралелни метаевристични алгоритми за 

разпределение на ГРИД ресурсите на основата на паралелни програмни 

имплементации по отношение на времето за изпълнение спрямо броя на 

индивидите (агентите) в популацията и броя на изчислителните ядра.  

 



31 

 

 

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 

[1] P. Borovska, Nakov O., Aleksieva-Petrova A., Ntokomes Ch., GRID 

RESOURCE BROKERS: SURVEY, 10th Intl. Conference on Challenges in 

Higher Education and Research in 21st century (CHER21) 2012, Sozopol, 

Bulgaria, Proceedings 

 

[2] P. Borovska, Gancheva V., Aleksieva-Petrova A., Ntokomes Ch., VIRTUAL 

CENTER FOR IN-SILICO SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSFER 

ViSTa, Computer & Communications Engineering Journal, Vol. 7,  No. 2/2013, 

pp. 5-11 

 

[3] S. Tsvetanov, Ant. Yurukova, Ntokomes Ch., SOLUTIONS FOR HPC 

SERVICE IN GRID AND CLOUD ENVIRONMENT, Computer & 

Communications Engineering Journal, ISSN 1314-2291, Vol. 8,  No. 2/2014, pp. 

9-16 

[4] P. Borovska, Ntokomes Ch., АРХИТЕКТУРА НА ГРИД РЕСУРСЕН 

БРОКЕР БАЗИРАН НА МОДЕЛ ЗА ПЛАНИРАНЕ С МЕТАДАННИ, IN 

SILICO INTELLECT SCIENTIFIC JOURNAL, ISSN 2534-8531, vol. 1, 2020, 

pp. 3-8 

 

[5]  Ntokomes Ch., INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IN GRID 

SERVICES Двуезично академично списание "Правен Преглед", издадено от 

Фондация 'Ралиум', с ISSN 2534-9449, брой 1-3 на списанието за 2022г. 

 

[6] Ntokomes Ch., ПРАВНИ АСПЕКТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ 

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ Двуезично академично списание 

"Правен Преглед", издадено от Фондация 'Ралиум', с ISSN 2534-9449, брой 1-

3 на списанието за 2022г. 



32 

 

SUMMARY 

 

COMBINATORIAL GRID RESOURCE BROKERS 

BASED ON METAHEURISTICS 

 

Charalampos Michail Ntokomes 

 

The PhD thesis is focused on exploring the potential of metaheuristics to build 

up combinatorial resource brokers for resource allocation within the GRID, as well 

as designing the architecture of a resource broker to provide optimal or suboptimal 

resource allocations within a predefined time frame. 

In the first chapter, an analysis of the GRID is made mainly in the aspect of 

computational economies, the distribution of resources in the GRID based on 

market approach, as well as the markets of GRID services. The metaphor and 

features of genetic algorithms are discussed, as well as the possibilities for parallel 

programming implementations with the OpenMP shared memory parallel 

programming API. 

The second chapter is dedicated to the problems in the distribution and 

management of resources in GRID, as the paradigms and formal approaches for 

resource management in GRID are studied. A resource scheduling model based on 

metadata is proposed, as well as an architectural design of a resource broker in 

GRID, which includes three basic modules: a mapper, a cost/resource estimator, 

and a dispatcher. A scenario is proposed for the interaction of the resource broker 

with GRID services, where the job scheduling logic and mapping are distributed 

between the Job Scheduler Service and the Candidate Set Generator. 

In the third chapter, the functionality of the resource broker is defined and the 

problem of allocation of computing resources and disk space within a fixed time 

interval is formulated. Parallel metaheuristic algorithms (genetic algorithm, 

artificial ant colony algorithm and artificial bee colony algorithm) have been 

synthesized for GRID resource allocation. 

In the fourth chapter, the proposed parallel metaheuristic algorithms (genetic 

algorithm, artificial ant colonies algorithm and artificial bee colonies algorithm) for 

distribution of GRID resources are verified on the basis of parallel program 

implementations. 

The scaling of the synthesized parallel metaheuristic algorithms for distribution 

of GRID resources based on parallel program implementations has been 

experimentally investigated in terms of execution time in relation to the number of 

individuals (agents) in the population and the number of computing cores. 

Profiling of the parallel computations progress, performance evaluation and 

quality of the solutions obtained have been performed. 

The conducted experiments have proven the veracity and effectiveness of the 

synthesized metaheuristic algorithms (genetic algorithm, algorithm with artificial 

ant colonies and algorithm with artificial bee colonies) for distributing GRID 

resources. 
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