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У цій статті досліджені процесори фірми Intel для високопродуктивних
обчислювальних систем методом кластерного аналізу, що дозволяє розбити задану
вибірку об'єктів на підмножини так, щоб кожен кластер складався з схожих об'єктів,
а об'єкти різних кластерів істотно відрізнялися.
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Сучасні засоби багатопроцесорної техніки призначені для вирішення задач
математичного моделювання, спрямовані на збільшення числа процесорних елементів,
що, в свою чергу, опосередковано спричиняє збільшення складності організації
комунікацій між цими процесорними елементам. На сьогоднішній день в СНД
зареєстровано 13 багатопроцесорних систем із загальним числом процесорних
елементів більше 1000. У світі налічується 291 система з числом процесорів від 4 до 8
тисяч, а також 147 систем, де кількість процесорів перевищує 8 тисяч [1]. Складнощі
виникають вже при аналізі комунікаційного середовища для тисячі процесорів, а зі
збільшенням числа процесорів складності обробки та аналізу ростуть багаторазово.
Постановка завдання
Число процесорних елементів в суперкомп’ютерах постійно зростає, що
призводить до зростання складності організації комунікаційного середовища. З метою
мінімізації втрат продуктивності від затримок в комунікаційному середовищі і
полегшенню

розуміння

особливостей

поведінки

комунікаційного

середовища

застосовуються різні підходи до збору статистичної інформації про передачу
повідомлень і подальшому аналізу зібраної інформації. У ході виконання аналізів
тестування створюється величезний об'єм даних, який неможливо проаналізувати
вручну. Розглядаються задачі стиснення, візуалізації, автоматичного аналізу таких
даних, які пропонується вирішувати за допомогою методів кластеризації.
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Як і будь-який інший метод, кластерний аналіз має певні недоліки і обмеження:
Зокрема, склад і кількість кластерів залежить від обираних критеріїв розбиття. При
зведенні вихідного масиву даних до більш компактному увазі можуть виникати певні
спотворення, а також можуть губитися індивідуальні риси окремих об'єктів за рахунок
заміни їх характеристиками узагальнених значень параметрів кластера. При проведенні
класифікації об'єктів ігнорується та дуже часто відсутні в розглянутій сукупності будьякі значення кластерів.
Об’єкт і метод досліджень
В

даному

дослідженні

використовується

кластерний

аналіз

для

високопродуктивних обчислювальних систем, який дозволяє проаналізувати та розбити
процесори по категоріям, до яких вони відносяться [2-3].
На сьогодні представлено широкий вибір процесорів Intel для виконання
різноманітних задач. Всі вони орієнтовані під різні задачі та потреби користувачів, будь
то для виконання офісних задач чи для домашнього користування, або ж це ігрова чи
мультимедійна станція, а також сервер.
У сучасних процесорах Intel непросто розібратися навіть фахівцеві: випускається
безліч різноманітних моделей, а їх назви ніби спеціально покликані заплутати покупця. І
якщо про серії Intel Core і Intel Core 2 за майже п'ять років з моменту їх появи написано
предостатньо, то про чіпах трьох новітніх сімейств Core i3, i5 і i7 практично немає
систематизованої інформації, адресованої споживачеві, а не експерту [4].
Кожна нова архітектура процесорів Intel дуже відрізняється та має ряд
відмінностей від своїх попередників. І тому постає питання який саме процесор краще
та який обрати.
Результати досліджень і їх обговорення
Для вирішення цієї проблеми і використовується кластерний аналіз. А саме за
допомогою програми «STATISTICA» [5-7]. Ця програма приймає вхідні дані –
характеристики, які потім за допомогою аналізу ми бачимо результат у вигляді кластерів
які відображають до якого типу обчислювальних систем відноситься процесор.
Спираючись на ці дані користувач може обрати процесор який йому необхідний.
STATISTICA – це система для статистичного аналізу даних, що включає
широкий набір аналітичних процедур і методів: більше 100 різних типів графіків ,
описові та внутрішньо групові статистики, розвідувальний аналіз даних, кореляції,
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і блокові статистик,

інтерактивний

імовірнісний

калькулятор, T-критерії (і інші критерії групових відмінностей), таблиці частот,
спряженості, прапорів і заголовків, аналіз багатовимірних відгуків, множинна регресія,
непараметричні статистики, загальна модель дисперсійного і коваріаційного аналізу,
підгонка розподілів, видобуток даних, нейронні мережі та багато іншого.
Продукти серії STATISTICA засновані на найсучасніших технологіях ,
повністю відповідають останнім досягненням в області IT, дозволяють вирішувати
будь-які завдання в області аналізу і обробки даних, ідеально підходять для вирішення
практичних завдань в маркетингу, фінансах, страхуванні, економіці,

бізнесі,

промисловості , медицині і т. д. [7-10]. На рис. 1 наведено вертикальну дендрограму на
основі вхідних даних.

Рис. 1. Вертикальна дендрограма
На рис. 2 приведено, що найбільшим вкладом рішень при кластеризації є
«Кількість ядер» процесорів Intel. Виходячи з рівня значимості всі змінні вносять
значний вклад в кластеризацію.
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Рис. 2. Дисперсійний аналіз, метод К-середніх
Розбиття вхідних даних на кластери виконано методом к-середніх. На рис. 3
показано результати кластеризації. В І кластері знаходяться процесори для вирішення
мультимедійних задач, у ІІ кластері – процесори для ігрових станцій, у ІІІ кластері –
процесори для серверів, станцій по обробці відеоматеріалів та графічних розрахунків та
задач підвищеної складності, у ІV кластері – для домашнього користування, та для
вирішення задач невисокої складності, V – кластері для офісних потреб, де відсутні
великі навантаження на роботу процесора.

Рис. 3. Розбиття процесорів на 5 кластерів
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На рис. 4 зображено графік середніх значень для кожного кластера. Процесори
які знаходяться в 1-4 кластерах мають більшу кількість ядер, та кількість потоків ніж
процесори в п’ятому кластері. Тактова частота та кеш-пам’ять у них співпадає,
максимальна розрахункова потужність у них різниться ненабагато. Процесори які
відносяться до 4-го кластеру є самими дешевими з представлених, а ті, які відносяться
до 3-го кластеру, є самими дорогими.

Рис. 4. Графік середніх для кожного кластера
Висновки
У програмі STATISTICA виконано кластерний аналіз процесорів Intel. Він
дозволив провести розбиття об'єктів не по одному параметру, а по цілому набору
характеристик. Результати роботи мають велике значення в проведенні аналітичних
досліджень завдяки можливості перетворити великий обсяг різнобічної інформації в
упорядкований, компактний вигляд. Це сприяє підвищенню рівня наочності,
зрозумілості та сприйняття результатів аналізу, а також створює підґрунтя для
прогнозування. Результати аналізу пропонується використовувати при створенні
сучасних засобів багатопроцесорної техніки.
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Литвиненко Д. С., Рябцев В. Г., Лютая М. В.
Исследование
процессоров
Intel
для
высокопроизводительных
вычислительных систем методом кластерного анализа
В
этой
статье
исследованы
процессоры
фирмы
Intel
для
высокопроизводительных вычислительных систем методом кластерного анализа,
позволяет разбить заданную выборку объектов на подмножества так, чтобы
каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных кластеров
существенно отличались.
Ключевые слова: кластерный анализ, процессоры Intel, высокопроизводительные вычислительные системы

Lytvynenko D. S., Ryabtcev V. G., Lyuta M. V.
The research of Intel processors for high-performance computing systems by cluster
analysis
This article investigates processors from Intel for systems by means of cluster
analysis. It enables to split the selected sample of objects into subsets so that each cluster
consistes of similar objects, and objects of different clusters are significantly different.
Keywords: cluster analysis, processors Intel, high-performance computing systems
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