Session 3 · Секция 3 · Секцiя 3

379

Петренко А.I., Оленович Є.В.
ННК “IПСА” НТУУ “КПI”

Комп’ютернi хмарнi обчислення в Грiд технологiях
Останнiм часом багато публiкацiй присвячено новим технологiям, таким як “хмарнi”
обчислення або “хмарнi” послуги [1]. Основна iдея, здається, полягає в тому, що в майбутньому ми не будемо проводити обчислення на локальних комп’ютерах, а користуватися
централiзованими ресурсами, керованими утилiтами стороннiх органiзацiй. Це має на
увазi кiнець запакованому програмному забезпеченню, а значить, i необхiдностi його
розпаковування i iнсталяцiї. Тобто суть концепцiї хмарних обчислень полягає в наданнi кiнцевим користувачам вiддаленого динамiчного доступу до послуг, обчислювальних
ресурсiв i додаткiв (включаючи операцiйнi системи i iнфраструктуру) через Iнтернет.
Термiн “хмарнi” обчислення (Cloud Computing) з’явився в 2001 роцi, але популярним
став в останнi два–три роки. Хмарнi обчислення включають визначення IaaS, PaaS i
SaaS.
IaaS – iнфраструктура як сервiс (оренда серверiв, оплата за фактом використаних
ресурсiв).
PaaS – платформа як сервiс (IaaS + спецiальна програмна платформа. Насправдi
PaaS – це серйозний крок вперед. Це можна порiвняти з першою появою ОС пiд персональнi комп’ютери.
SaaS – додаток як сервiс (оплата за час використання програми).
Сьогоднi хмарнi обчислення – це те, чим майже кожен з нас користується щодня.
Пiдшукавши в Iнтернетi вiдповiдний сервiс для щоденного користування, бiльшiсть з
яких є безкоштовнi або стоять вiдносно дешево, особливо за передплатою, ми позбавляє
себе вiд необхiдностi переоснащення своїх комп’ютерiв для пiдтримки їх високої продуктивностi, витрачати час за налаштуванням цих складних систем i купувати дорогi
програмнi пакети. Обчислювальнi хмари складаються з тисяч серверiв, розмiщених в
датацентрах, що забезпечують роботу десяткiв тисяч додаткiв, якi одночасно використовують мiльйони користувачiв. Неодмiнною умовою ефективного управлiння такої
великомасштабної iнфраструктурою є максимально повна автоматизацiя.
“Хмарнi обчислення” (Cloud computing) – це не те ж саме, що “розподiленi Грiд обчислення” (Grid computing), якi представляють кластери, пов’язанi мiж собою Iнтернет
каналами для збiльшення обчислювальної потужностi. “Хмарнi обчислення”, як правило, заснованi на розподiлених децентралiзованих обчислювальних мережах i являють
собою наступний крок їх розвитку.
Хмари вкажуть грiдам на необхiднiсть стати надiйним засобом i мати попит, тобто
на те, що грiди повиннi бути простими, дружнiми для користувача, орiєнтованими на
користувача, масштабованими, з простими застосуваннями. А грiди навчать хмари не
пiднiмати планку очiкувань дуже високо, iнакше їм доведеться зануритися в холодну
ванну розчарувань.
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