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Створення навчальної GRID на базi платформи Alchemi
Великi обчислювальнi системи, якi є основним джерелом обчислювальних потужностей
сьогоднi, дуже дорогi i не кожна органiзацiя може собi дозволити придбання потужних кластерiв або суперкомп’ютерiв [1]. Проблему зростання потреб в обчислювальних ресурсах та
одночасне прагнення скоротити витрати на обладнання можна вирiшити завдяки впровадженню Grid-технологiй у процес побудови обчислювальних систем. Особливо це важливо
для вищих навчальних закладiв (ВНЗ).
На сьогоднiшнiй день для спрощення процесу органiзацiї й управлiння розподiленими обчисленнями створена велика кiлькiсть програмних комплексiв, як комерцiйних, так i
абсолютно безкоштовних. Одним з вiльно розповсюджуваних рiшень на основi платформi
Microsoft .NET є Grid-система Alchemi, яка розробляється в унiверситетi Мельбурна, Австралiя [2]. В системi Alchemi iснує 3 типи розподiлених компонентiв (вузлiв), якi залученi
у створеннi Grid-системи й виконання Grid-додаткiв: керуючий вузол, обчислювальний вузол, користувач. Grid-система створюється шляхом встановлення Виконавця (клiєнтського
ПЗ обчислювального вузла) на кожен комп’ютер, що буде брати участь у Grid, i пiдключення його до керуючого вузла [3].
Сильною стороною Alchemi є її доступнiсть та легкiсть впровадження i пiдтримки.
Адже система працює на базi сiмейства ОС Microsoft Windows, якi встановлено бiльше нiж
на 90% користувацьких комп’ютерiв у всьому свiтi. Цей факт дозволяє використовувати
iснуючi апаратнi засоби в рамках ВНЗ без залучення коштiв на додаткове обладнання.
Alchemi вiртуалiзує ресурси багатьох обчислювальних вузлiв, утворюючи великий мультипроцесорний вiртуальний комп’ютер. Користувачi можуть створювати, запускати й вiдслiдковувати активнiсть Grid-додаткiв, використовуючи .NET програмний iнтерфейс та набiр
iнструментальних засобiв розробки програмного забезпечення платформи.
В МДГУ на базi Alchemi була створена Grid-система, до складу якої пiдключено 10
персональних комп’ютерiв. Вона використовується як для наукових дослiджень, так i для
напрацювання та проведення лабораторних робiт з розподiлених обчислень. Сумарна процесорна потужнiсть системи еквiвалентна 16ГГц. Теоретично можливо досягти потужностi
у 120ГГц, якщо задiяти вiльнi ресурси всього комп’ютерного парку унiверситету.
Досвiд побудови та використання навчальної Grid для ВНЗ, якi не мають можливостi
пiдключення до потужних Grid-систем, є темою доповiдi.
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