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Web-сайт Нацiональної GRID iнфраструктури України
Основне призначення Web-сайту це забезпечення iнформацiйних, комунiкацiйних та
навчальних функцiй Нацiональної GRID iнфраструктури України.
Iнформацiйнi функцiї подiляються на:
– сучасний стан в областi GRID технологiй;
– можливостi GRID систем та особливостi органiзацiї їх роботи та побудови;
– дiяльнiсть EGEE та зв’язок з Нацiональною GRID iнфраструктурою України;
– загальний стан регiональних GRID структур в Українi.
Комунiкацiйнi функцiї мають наступнi напрямки:
– зв’язок мiж користувачами i адмiнами та помiж користувачами GRID;
– консультацiї розробникiв додаткiв при роботi у GRID;
– зв’язок мiж Регiональними ресурсно-операцiйними центрами;
– зв’язок з iншими нацiональними GRID Центрами.
Навчальнi функцiї засереджуються на наступних напрямках:
– оцiнка загального стану та можливостей GRID для рiзних областей;
– навчання користувачiв та адмiнiстраторiв.
Активна спiвпраця з EGEE буде вимагати навчання розробникiв додаткiв, навчання
адмiнiстраторiв по встановленню промiжного програмного запбезпечення EGEE та пiдключення до iнфраструктури EGEE-II.
Загальними вимогами до Web-сайту Нацiональної GRID Iнфраструктури України є:
– прозора структура та зручна навiгацiя;
– наявнiсть засобiв розширення функцiй;
– простi i зручнi засоби iнформацiйного наповнення та супроводження.
Цi можливостi забезпечують CMS технологiї. Вибiр було зупинено на вiдомiй системi
Joomle. Web-сайт працює з вересня 2007 року i має адресу: http://grid.ntu-kpi.kiev.ua.
Навчальнi функцiї реалiзуються шляхом уставлення навчального матерiалу на сайт
та шляхом використання сучасних систем дистанцiйного навчання, наприклад, MOODLE
з безпосереднiм лiнкуванням з сайту на визначений користувачем навчальний курс. Деякi
навчальнi курси розташованi у роздiлi “Комп’ютернi науки” з пiдроздiлом “GRID технологiї” за адресою http://moodle.ntu-kpi.kiev.ua.
Важливе значення має аналiз Web-сайтiв Європейських країн, що входять до EGEE.
Зручнiсть доступу та можливiсть аналiзу стану Web-сайтiв забезпечує навiгацiйний Webпортал. Такий портал розроблено для Web-сайтiв EGEE (у портал входять Web-сайти 22
Европейських країн, що приймають участь у цiй програмi). Адреса порталу: http://grid.ntukpi.kiev.ua/n-portal , портал має автоматизованi засоби його змiни та поповнення.
В доповiдi розглядається подальший розвиток як Web-сайта, так i навiгацiйного Webпортала.
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