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                                                          РЕФЕРАТ

    Магістерська атестаційна робота містить: 120 сторінок, 21 рисунків, 9
таблиць, 69 формул, 3 додатки, 74 літературних джерела.
    Об’єкт дослідження – процеси динамічного балансування трафіка
гетерогенних кластерних систем.
    Мета дослідження – підвищення швидкості виконання розподілених
програм за рахунок забезпечення рівномірного завантаження вузлів та
зменшення накладних витрат на здійснення перерозподілу трафіка між
вузлами комп’ютерної мережі.
   Розглянуті загальна проблематика, математична постановка задачі
динамічного балансування трафіка та проаналізовані основні архітектурні
рішення систем балансування трафіка.
    Запропонована нова архітектура системи динамічного балансування
трафіка, яка використовує фаззі-логіку. Розроблена інформаційна технологія,
яка передбачає використання алгоритму, що ґрунтується на концепції
активних мереж і дозволяє в реальному часі отримати інформацію про
параметри завантаження вузлів мережі при менших накладних витратах
порівняно з класичними алгоритмами.
   Ефективність розробленої архітектури підтверджується даними
імітаційного моделювання, виконаного за допомогою розробленої імітаційної
моделі.

ТАКСОНОМІЯ, АРХІТЕКТУРА  СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО 
БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ, ФАЗЗІ-ЛОГІКА, КОНЦЕПЦІЯ
АКТИВНИХ МЕРЕЖ, ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗАВАНТАЖЕННЯ МЕРЕЖІ
                                                              
                                                             



                                                     ABSTRACT

     Master's degree attestation work contains: 117 pages, 21 pictures, 9 tables,
69 formulas, 3 applications, 78 literary sources.
    A research object is a process of dynamic load balancing heterogeneous
cluster systems.
   A research aim is a speed up execution of distributed programs by providing
uniform download nodes and reducing overhead costs of the redistribution of
computing load among nodes computer network.
    Considered general problems, mathematical problem statement of dynamic
load balancing and analyzed the main architectural decision systems load
balancing.
    New architecture of the system of the dynamic balancing of loading is
offered, using fuzzy logic. The algorithm, based on the concept of active networks
and allows real-time information about boot options network nodes with less
overhead compared to classical algorithms.
Performance architectures confirmed by simulation performed using the
developed simulation model.

TAXONOMY, DYNAMIC LOAD BALANCING SYSTEM, FUZZY-LOGIC
ARCHITECTURE, CONCEPTION OF ACTIVE NETWORKS, SIMULATION
MODEL OF NETWORK WORKLOAD


