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Конструювання ППЗ для обчислювання прикладних задач з
застосуванням GRID-технологiї в межах ВНЗ
Нещодавно бiльшiсть навчальних закладiв України ввiйшли до свiтового iнформацiйного простору – Iнтернет, але цього вже недостатньо. Дослiдницька дiяльнiсть освiтян та
молодих науковцiв вимагає нових, не iнформацiйних, а технiчних (обчислювальних) ресурсiв. Принципово новою стала технологiя GRID. Свiтова спiльнота протягом останнiх рокiв
активно займається розробками таких технологiй в рiзних сферах своєї дiяльностi. Якщо
у науковця є iдея, реалiзацiя якої потребує значного об’єму обчислень, i вiн розумiє, що
це займе мiльйони годин комп’ютерного часу, природна реакцiя – викинути цю iдею до
смiттєвого кошика. Але науковий комп’ютинг робить такi iдеї здiйсненними.
Розробкам в цьому напрямку присвяченi роботи Я. Фостера, К. Кессельмана, С. Тьюке,
Д. П. Андерсена, П. С. Березовського, В. Н. Коваленка, С. Величкевича, А. Загороднього, Г. Зiнов’єва, Є. Мартинова, С. Свистунова, В. Шадури, О. Л. Перевозчикової, В. Г.
Тульчинського, Р. А. Ющенка та iн. Науковi працi цих авторiв доповнюють та розвивають
поняття та принципи роботи GRID-технологiї.
Метою наших дослiджень стало застосування GRID-технологiй для системи освiти,
побудова GRID-iнфраструктури з некластеризованих ресурсiв на базi ВНЗ та практичне
застосування такої системи для чисельного дослiдження нелiнiйних крайових задач теорiї
композитних пластин.
Для досягнення поставленої мети необхiдно розробити програмну архiтектуру системи
диспетчеризацiї задач; визначити функцiональнiсть кожного компонента програмної архiтектури; розробити механiзми, необхiднi для взаємодiї компонентiв GRID-iнфраструктури
з некластеризованих ресурсiв; забезпечити iнтероперабельнiсть розроблюваної системи з
подiбними системами, що вже функцiонують в GRID.
Задачi розв’язуються за умов динамiчностi середовища, автономностi ресурсу та принципу прiоритетностi власника вузла, що використовується в просторово розподiленiй системi. Крiм цього, є певнi вимоги до програмної складової системи: максимальна компактнiсть,
мiнiмум системних ресурсiв, вiд користувача – мiнiмум знань i навичок.
Для поставленої прикладної задачi при взаємодiї ППЗ (промiжного програмного забезпечення) i ППО (прикладного програмного забезпечення) йдеться мова про стратегiю
розчленування даних. Розчленування означає, що процеси на рiзних вузлах керують пiдмножинами даних, що не перетинаються.
Розробка GRID-iнфраструктури з некластиризованих ресурсiв на базi ВНЗ пiдвищує
ефективнiсть роботи молодих науковцiв в сферi економiї часу та пiдвищеннi результативностi ППО, що окуплює економiчнi та часовi затрати на створення програмного забезпечення. Хочеться вiдмiтити, що визначальною характеристикою системи є функцiонування
ресурсних ПК без вiдчудження функцiональних можливостей. Подальшi розробки в даному
напрямку дозволять застосувати новiтнi технологiї в розробцi систем дистанцiйної освiти
та наукових дослiджень на базi вiртуальних лабораторiй, що є перспективним напрямком
надання освiтнiх послуг.
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