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Застосування системи GRID в навчальному процесi
Свiт сьогоднi йде в ногу з новiтнiми технологiями. Європа, США та Японiя iнтенсивно напрацьовують все новi та новi проекти, з використанням GRID. За останнi роки
GRID стрiмко розвивається на теренах азiатських країн: Китаї та Пiвденнiй Кореї, що
посилює вплив GRID-технологiй у всьому свiтi. Щодо України, то згiдно Державної
Програми “Розвиток iнформацiйних телекомунiкацiйних технологiй в освiтi i науцi на
перiод 2009–2013 роки” продовжується створення нацiональної GRID-iнфраструктури
для забезпечення наукових дослiджень [1].
Дослiдницька дiяльнiсть освiтян вимагає нових не iнформацiйних, а технiчних (обчислювальних) ресурсiв. Метою дослiджень стало застосування GRID-технологiй для
системи освiти. Пропонується створити програму GRID-диспетчера кластерної системи,
враховуючи структуру промiжного програмного забезпечення. Для цього розробленi методи проблемних аспектiв та необхiднiсть розробки моделi локального GRID-диспетчера
для GRID-системи з невiдчужуваними ресурсами. Прототип планувальника заснований
на сучасному пiдходi побудови GRID-систем – архiтектурi web-служб. Архiтектурно
система складається з набору служб, таких як: служби планування, служби резервування та служби прийому завдань, а також бази даних планування та ресурсних агентiв,
якi складають прогноз використання ресурсiв в кластерi. Дана система дозволить застосовувати принципи паралельних та розподiлених обчислень для розв’язку фiзичних,
математичних, бiологiчних та будь-яких iнших задач, що вимагають значних обчислювальних потужностей.
В Українi цiлий ряд наукових органiзацiй застосовують паралельнi обчислення та
створили власнi комп’ютернi кластери [5]. Створений прототип надає можливостi доступу до комп’ютерних потужностей органiзацiй – учасникiв українського GRID [4].
Зареєстрованi користувачi можуть дистанцiйно запускати розрахунки власних задач.
Порiвняно нескладний iнтерфейс надає користувачам без спецiальної пiдготовки доступ
до готових пакетiв прикладних обчислень з фiзики, хiмiї, генетики та математичного
моделювання.
Визначальною характеристикою системи є функцiонування ресурсних ПК без вiдчуження функцiональних можливостей [2]. 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.
Так як навчальнi заклади здiйснюють не лише освiтню дiяльнiсть, а й мiстять в собi
дослiдницькi центри й готують науковцiв, то створюваний нацiональний обчислювальний простiр дозволить розширити можливiсть науковцiв. Часткове зняття проблеми в
потребi постiйного оновлення комп’ютерiв в освiтнiх закладах та рацiональне використання їх ресурсiв за рахунок правильної органiзацiї роботи всього механiзму дозволяє
також зменшити фiнансовий тягар на освiтнi заклади.
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