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Безперервно зростаючі вимоги до систем виконання складних обчислювальних задач (ОЗ) призводять до швидкого удосконалення існуючих методів
взаємодії обчислювальних ресурсів та створення розподілених обчислювальних систем. Існує велика кількість методів розподілу обчислювальних задач
на розподілених обчислювальних ресурсах, але кожен з них не може задовольнити всі виникаючі потреби виконання у повному обсязі [1-5]. Отже, виникає необхідність створення нових та вдосконалення існуючих методів розподілу, в залежності від складності ОЗ та її вимог до обчислень.
Метою доповіді є огляд існуючих методів побудови плану розподілу
обчислювальних ресурсів розподіленої обчислювальної системи між ОЗ, що
надійшли для виконання.
В доповіді розглядаються існуючі методи побудови плану розподілу обчислювальних ресурсів з урахуванням мети планування. Виділено переваги
та недоліки статичного та динамічного методів побудови плану розподілу
ресурсів. Для якісного виконання ОЗ необхідно визначити варіант розподілу
існуючих ресурсів. Під час формування статичного плану розподілу ОЗ повністю розподіляються на обчислювальні ресурси до початку їх виконання з
урахування наближеного часу виконання. Динамічний план розподілу формується під час виконання ОЗ, в залежності від отриманих результатів виконання на кожному кроці обчислення.
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